DE
animatiebijbel

Spelen &
Dromen!
We zijn nooit te oud om te spelen en durven
zelfs overdag te dromen. Wij zijn daarom als
geen ander. Wij zijn Creakleur en we voelen
ons onoverwinnelijk als het gaat over
kinderanimatie en kinderevents.
We hebben een team van 45 medewerkers
die exclusief voor ons werken. Ze volgen
jaarlijks bijscholingen en opleidingen binnen
hun specialiteit en vakgebied.
Al het verhuurmateriaal op de website hebben
we in eigen beheer. Hierdoor kunnen we een
all-in service verlenen op evenementen en
bedrijfsfeesten. Van klein tot groot!

Ook organisatorisch kunnen we jullie
ondersteunen met onze projectcoördinatie,
het eigen uitvoeringsatelier en grafische
services geven we een feest letterlijk vorm ( van
affiche en online campagnes tot decorstukken)
We laten alles op wieltjes lopen met een
doorgedreven projectplanning.
We kunnen nog wel even verder vertellen maar
zoals het gezegde gaat; e
 en beeld zegt meer
dan duizend woorden, hebben we deze
inspiratiegids voor jullie samengesteld.

Projectcoördinatie

Events &
Services!
Een event organiseren brengt heel wat
kopzorgen met zich mee en daar zijn
we ons van bewust!
Door onze ervaring in de sector proberen
we onze klanten zo goed mogelijk te
ontzorgen door een aantal bijkomende
services aan te bieden waardoor jullie
slechts één aanspreekpunt hebben in de
voorbereiding van een event en gedurende
het hele evenement zelf tot de nasleep.

Een budget en een idee of gewoon
een budget en niet weten waar te
starten? Creakleur helpt je met het
schrijven van een concept of het
bedenken van een mooi verhaal,
het begeleiden van het evenement,
het sourcen van de materialen en de
mensen tot de uiteindelijke briefing
en debriefing van het evenement.
We ondersteunen in elke stap tot de
realisatie en de nazorg.

Atelier

Een evenement op maat vraagt soms
ook decorstukken of props op maat.
In ons uitvoeringsatelier kunnen we
heel wat voor jullie realiseren. We
zijn sterk in houtbewerking, metaal
en laswerken en kunnen zelfs overweg met speciale druktechnieken.
We bedenken het samen met jullie en
we maken het.

Ontwerp en grafiek

Wil je de bezoeker vanaf het begin
een totale beleving laten ervaren?
Dan kan met een eigen ontwerp en
grafisch uitwerking. Van een uitnodiging tot een tijdelijke website en alle
nodige grafische realisaties tijdens
het evenement. We hebben een eigen grafisch atelier dat je kan bijstaan van idee tot realisatie.

animatie
Ballonclown

OVERZICHT animatie

Een zwaard of liever een bloem?
Onze ballonclown zorgt altijd voor een lach op
je gezicht. Fijn voor braderieën, kermissen of
wijkfeesten.
Ook zeer dankbaar bij openingen
of opendeurdagen.
We kunnen onze clown ook aanpassen aan
jullie thema met een gepersonaliseerde outfit
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Grimeerkunst
Laat je evenement stralen met allemaal vrolijke
kindjes! Onze grimeurs toveren een kunstwerk
op elk gezicht!
We hebben verschillende outfits om helemaal
op te gaan in jullie thema.
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

shows en entertainment

Sprookjes kapsels
Een prachtig sprookjeskapsel om van weg te
dromen? We maken er allemaal kleine kunstwerkjes van! Ook heel fijn voor op evenementen en bedrijfsfeesten.
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Airbrush tattoos

Goochelen

Als aanvulling op de glitter tattoos hebben we
onze airbrush tattoos. Deze geven een erg
mooi resultaat bij zowel kinderen als volwassenen. Net echt!

Onze goochelaar voert een betoverende show
op waarbij humor en magie samenvloeien. Hij
neemt je mee in een spectaculaire show en laat
je dingen zien die er niet zijn. Een show waarbij
dieren op het toneel verschijnen en kinderen
mogen assisteren.

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Interactie, spanning, grappen, en vooral veel
fun gegarandeerd !
Decor en geluid inbegrepen.

Glitter tattoos

Circus

Net als de grote mensen kan je een
(bijna) echte tattoo laten zetten ! Je wordt
versierd met betoverende glitters in iedere
vorm, stijl en kleur. We hebben ontzettend veel
verschillende sjablonen.

Onze jongleurs voegen een speelse visuele
toets toe aan je event met kegels, poi, jongleerballetjes, diabolo’s of een combinatie. Voor
een event in het donker zorgen lichtgevende
jongleermaterialen voor extra sfeer. Je kan bovendien kiezen voor één of meerdere artiesten
en voor een specifiek kostuum. Ga je voor een
blikvanger bij aankomst of leent jouw event zich
net tot jongleurs tussen het publiek? Het kan
allemaal.

We kunnen tattoos op maat van jullie evenement laten maken.
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Ballonkunst

Steltlopers

Prachtige ballon kunstwerken fleuren de omgeving helemaal op! Stijlvol en originele decoratie
op evenementen, trouwfeesten of een bedrijfsevent.
Ook grote ballonbogen & eyecatchers kunnen
we jullie aanbieden.

Voeg je aan je event graag een act toe om naar
op te kijken? Dan passen onze steltlopers met
hun opvallende lengte helemaal in het plaatje.
Je kan kiezen tussen verschillende personages
- Agent
- Clown & circus
- Security
- Winterfiguren
- Halloween
-...

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

shows en disco
Bella’s reuze bellen
Bella warmt zich op om de grootste en mooiste
bellen te blazen die je ooit hebt gezien. Als interactieve act neemt ze de kinderen en volwassenen mee in een leuk reuze bellen activiteit.
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Funny kidsdisco
Onze kinderDJ samen met 2 dansers maken
de kinderen helemaal klaar voor een super
fijne kinderdisco! Kies zelf je liefjes en samen
dansen we op de leukste hits!
Onze kinderdisco duurt 2 uur en is heel leuk
voor een bedrijfsfeestje of een leuke namiddag
op je kamp. Incl licht en geluid.

Vuuract
Zoek je iets spectaculairs? Zet je je event
graag in vuur en vlam? Wij brengen voor
jou een heus vuurspektakel. Deze act is een
spannende combinatie van vuurjongleren,
vuureffecten met allerlei jongleermaterialen en
vuurspuwen.
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

The disco brothers
Muziek is iets magisch. Alle zorgen en tranen
verdwijnen en een glimlach komt te voorschijn.
Samen met de kinderen brengen wij een
interactieve kinderdisco met spel en een quiz,
waar zowel de kleintjes als de groteren in
betrokken worden.
Perfect voor een groter evenement tot wel
makkelijk 750 kinderen. Incl licht en geluid.

Thema disco
Wil je graag een wervelende discoshow in
het thema van jullie evenement? Zowel voor
Halloween, Sinterklaas, Pasen,... maken we
een discoshow op maat met spelletjes, dansen
en een quiz.
Perfect voor een groter evenement tot wel
makkelijk 750 kinderen. Incl licht en geluid.

Harrie & de Krekels

Big D’s mini western Circus

Een rijdende snoepjesfabriek en zijn kompanen Hans & Henk? Dat zijn Harrie en de Krekels.

Het verhaal van een oude Nederlands-Amerikaanse circusbaron, en zijn circus.
Big D, gewezen directeur van het Western Circus, en tevens opa van de nieuwe directeur Toetie.

Harrie is vanuit het verre Italie helemaal naar Belgie verhuist. Hij was het beu om daar door die smalle straatjes
te blijven rijden, hij had zin om de wereld te verkennen! En dat is iets dat hij nu doet. Samen met zijn snoepfabriekje in zijn laadbakje en zijn 2 vrienden Hans en Henk, gaat hij de wereld rond om voor plezier en snoepjes
te zorgen.
Samen met de kinderen bouwen we een onvergetelijk feestje met opdrachten, een quiz en natuurlijk muziek.
De winnaar mag telkens een lekker snoepje kiezen, heerlijk gemaakt in het snoepfabriekje van Harrie.
Na de show maken de kinderen samen met Hans en Henk een eigen mini Harrie snoepdoosje met heerlijke
harrie snoepjes.

Lang geleden had Big D in Amerika veel succes met zijn openlucht circus, hij werd een dagje ouder en het werd
tijd de fakkel over te dragen. Zijn kleinzoon Toetie is daarom helemaal naar Amerika gereisd om daar alles te
leren.
Eenmaal alle kneepjes van het vak geleerd te hebben, kwam Toetie tot het besef dat hij niet alles alleen kon
en hij nog geen artiesten had voor zijn circus. Hij reisde van land naar land op zoek naar artiesten. Zo leren we
Trapani kennen, Ziggy de piraat, papegaai Fidel en nog zoveel meer unieke karakters.
Deze artiesten presenteren we nu aan jullie tijdens de knotsgekke Big D’s mini western show.
Kom ze allemaal ontdekken tijdens een leuke, humoristische en educatieve show van om en bij de 75 min.
Onze circusshow kan aangepast worden aan verschillende thema’s. Zo hebben we oa. Sintcirque, Kerstcirque,
een halloweenshow en nog zoveel meer.

SPEELFESTIVAL

Neverending Land - speel en springfestival (indoor & outdoor)
Circus Mystiek
We presenteren jullie Circus Mystike, een prachtige en unieke rondtrekkende circusanimatie die jullie weet te
verrassen gedurende jullie evenement. Onze artiesten kiezen hun favoriete plekje uit op het plein en zullen er
gedurende 2 uur zowel kinderen als volwassenen entertainen door gebruik te maken van vuur, licht en muziek.
Pipetto de circusdirecteur met zijn bolderkar vol zoets
Sapone di bello maakt de meest magische bellen en ze doet dit niet alleen, ze heeft de hulp nodig van de
toeschouwers.
Luce heeft een eigen lichtspel bedacht. Enkele gekleurde pilonen schitteren in het donker en het is aan de
toeschouwer om mee te spelen. Wie vangt het meeste licht?
Circo is het buitenbeentje van onze gezelschap en dat mag je wel letterlijk nemen. Circo is zo groot dat hij
nergens binnen kan. Omdat hij overal moest wachten is hij beginnen jongleren!
Pyro zorgt voor vuuranimatie gedurende 1,5 uur en deze vuurartiest durft zelfs af en toe eens vuur te spuwen!
Fabrico Lantarne: lampionnen atelier. Hier leren de kinderen prachtige lampionnen maken incl. led lampje) workshop voor 50 kinderen.
Deze animatie is ook heel leuk bij valavond als het al wat donker begint te worden.

Een dag die nooit zou eindigen! Een dag vol speelplezier, springplezier, shows en animatie.
Dat is ons ‘Neverending Land’! Een ongelooflijke dag of zelfs 2-daagse waar we een heel festival in elkaar
steken voor jullie! Heb je er ook al zin in gekregen? Wat kan je in Neverending Land vinden:
Springstad
een speelstad met allemaal springkastelen, obstakelbanen en hindernisbanen voor jong en oud!
Speelplein
een groot plein vol spelmateriaal; fietsen, interactieve pilonen, XL spelen,...
Laserbattle arena
een lasergame met laserguns en obstakels die je zelf kan maken met onze reuze bouwblokken.
Showtempel
Een grote tent, net zoals een groot circus, waar we de hele dag fantastische shows opvoeren, circusanimatie
voorzien en als afsluiter een groot discofeest bouwen.
Villagers
Dansende bloemen, elfjes, een baron en baronnes,... allemaal inwoners van Nederending Land die
je begroeten en animeren.
Neverending Land kan in thema! Denk bijvoorbeeld aan een Sint en Pieten festival of een Paasfestival! Alles
kunnen we samen uitwerken!

Straatanimatie en typetjes
Funny kidsdisco
Baron & Barones

Tina, Olaf en Mugs zorgen voor een bibberend
leuk onthaal.

Baron Charles en barones Anne-Louise komen
uit een heel vooraanstaande familie en weten
dus als geen ander jullie te verwelkomen.

Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Joris & Boris
Dansende bloemen
Het was een wonder dat twee prachtige
bloemen dansen kunnen. ‘Waar gaan we dat
nog ooit te zien krijgen?’ Bij Creakleur riepen
de dansende bloemetjes giechelend

Wat een leuke tweeling. Altijd hebben ze iets te
vertellen en ruzie maken kunnen ze ook hoor.
Maar toch zijn ze onafscheidelijk van elkaar.
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Baloe
Boselfje
Fladderen maar.’, zingt ons boselfje vrolijk. Wat
een feest. Ben je benieuwd naar meer?
Doe jezelf dan geen zeer! Heb je iemand nodig
om je gasten feestelijk te ontvangen en te
animeren? Dan kun je van mij zeker en vast
wat leren!
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Als je van beren leren kan. Van slimme beren
leren kan. Dan sta je later zelden meer voor
aap. Er valt een heleboel te leren van Baloe,
Van beer Baloe.
Te boeken vanaf minimum 2 uur.

Hartendiefjes

Halloween heksen

Heb jij af en toe nood aan een beetje liefde
of een stevige knuffel? Of wil je iemand wat
liefde schenken? Dan is Creakleur de perfecte
oplossing! Nodig ons liefdes-hart uit en zij zal
de rest doen!

Een donkere, mysterieuze nacht staat klaar. De
volle maan komt stilaan tevoorschijn. Je ziet
een witte verschijning ronddolen op het
vervallen kerkhof.
Dit alles zou een Halloweentocht perfect maken. Heb je behoefte aan gepaste animatie of
heb je nood aan professionele
schminkkunsten?

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Sint & feestpiet

Paashaas

‘Zie ginds komt…’, ‘Oh wie klopt daar kinderen…’ of ‘Zwarte piet, wiedewiedewiet…’
Wil je de kinderen een leuke verrassing geven
of is de Sint net ziek gevallen? We doen zowel
een huisbezoek als volledig Sint feest met Sint
& Pieten show

Oh nee, ik moet nog zoveel paaseieren leggen
bij alle lieve kinderen. Als dat maar goed komt.’,
zucht de paashaas!
Ben jij bang dat de paashaas niet op tijd bij
jullie zal zijn? Nodig hem dan snel uit.

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Kerstman & kerstelfje

Action heroes

‘Ho ho ho, wat een zalige tijd is het weer dit
jaar! Al die lieve kinderen. ‘En wij dan, Kerstman, roepen de elfjes?’ Jullie zijn natuurlijk ook
van de partij. Ah ja, wie zorgt anders voor al de
cadeautjes en het lekkers?’

De kinderen en volwassenen entertainen met
Spiderman, Captain America, Startroopers of
nog een andere action Hero? We hebben zelfs
onze antiheld deadpool!

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Hartendiefjes
Heb jij af en toe nood aan een beetje liefde
of een stevige knuffel? Of wil je iemand wat
liefde schenken? Dan is Creakleur de perfecte
oplossing! Nodig ons liefdes-hart uit en zij zal
de rest doen!
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

Aviadisto

Onze vliegenier ‘Aviadisto’ vervoert je met zijn
vliegend wensblad en plooit de meest
fantastische vliegende creaties.
Te boeken vanaf minimum 2 uur animatie.

OVERZICHT SPRINGKASTELEN
Bunny Hop!
Afmetingen: 4,5 x 4 x 3,5m

OVERZICHT VERhuuR

te huur vanaf een volledige dag

Unicorn Bouncer
Afmetingen: 3,4 x 3 x 2,1m
te huur vanaf een volledige dag

SPRINGKASTELEN

Kabouterpret
Afmetingen: 3,5 x 3,5 x 2,6m
te huur vanaf een volledige dag

Freddy de haai!

Springduiveltje

Afmetingen: 7,2 x 4 x 4m

Afmetingen: 5 x 4 x 4m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

Safari in de Jungle

Nemo

Afmetingen: 5 x 5 x 3,5m

Afmetingen: 5 x 5 x 4m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

Circuswonderen

De Flintstones

Afmetingen: 5 x 5 x 3m

Afmetingen: 5 x 5,5 x 4,5m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

Spiderman

Piraten in nood!

Afmetingen: 6 x 6 x 5m

Afmetingen: 9 x 4 x 4m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

Crazy jungle safari

Jungletastic

Afmetingen: 5 x 6 x 4,5m
te huur vanaf een volledige dag

Afmetingen: 7 x 4 x 4m (h)
te huur vanaf een volledige dag

Prinsessenkoets

Eenhoorn Magie

Afmetingen: 10 x 4 x 5m

Afmetingen: 5 x 5 x 6,5m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

OVERZICHT OBSTAKELBANEN
Jungle run
Afmetingen: 18 x 3,6 x 6,1m

Funny Town circuit
Afmetingen:
te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

Oceanworld
Schommelschip

Afmetingen: 9 x 8,5 x 5,5m

Afmetingen: 8 x 6,8 x 6m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

De Runner
Kasteel der Draken

Afmetingen: 14 x 4 x 7m

Afmetingen: 14 x 14 x 8m

te huur vanaf een volledige dag

te huur vanaf een volledige dag

Super Sports

Afmetingen: 19 x 5 x 5m (h)
te huur vanaf een volledige dag

Vulcano Climber

Afmetingen: 7 x 7,5m (h)
te huur vanaf een volledige dag

interactief springkasteel
Disco Disco!
Afmetingen: 6 x 6 x 5,5m
te huur vanaf een volledige dag

OVERZICHT VERHUUR SETS
XL Spelen - 10 spelen

OVERZICHT VERhuuR

Inhoud:
- 4 op ‘n rij
- Mikado
- Domino
- Sjoelbak
- Elastiek schieten
- Jenga
- Kaasbollen rollen
- Schaken
- Dammen
- Blikken werpen

2 volledige sets in ons aanbod

Volksspelen - set 1

Inhoud:
- Flipper kwartet
- Hoedje wip
- Basket biljart
- Slingerplank
- Bibber Spiraal
- Knikkerspel met trekveer
1 volledig set in ons aanbod

speelmateriaal

Volksspelen - set 2
Inhoud:
- Hoedje wip
- Tafelkegelen
- Riboulette
- Scoresjoelen
- Trou madam

1 volledig set in ons aanbod

Volksspelen - set 3
Inhoud:
- hoefijzer gooien
- domino
- kazenspel
- ringwerpen
- kat en muis
- vier op een rij

Losse spelen - vang de muis

Behendigheidsspel 1 tegen 1 - 1 set

Losse spelen - hop the frog

volg het licht en maak zelf de combinatie - 1 set

1 volledig set in ons aanbod

Elektronisch stokken vangen
Aan te passen aan het thema van het
evemenent

Losse spelen - ballonpomp race

Losse spelen - eendjes vissen

Losse spelen - wiebeltoren

Losse spelen - hockey

Snelheidsspel 1 tegen 1 - 1 set

1 set

1 volledig set in ons aanbod

OVERZICHT losse spelen (per min. 5st te huur)
Losse spelen - buttons maken
1 volledig set in ons aanbod

Losse spelen - blikken gooien
1 volledig set in ons aanbod

Behendigheidsspel 1 tegen 1 - 1 set

Snelheidsspel 1 tegen 1 - 1 set

Losse spelen - spiegelschrijven
1 set

Losse spelen - play panel prins(ses)

Snelheidspel match de prinses met prins - 1 set

Losse spelen - balletje hijsen
Behendigheidsspel 1 tegen 1 - 1 set

Losse spelen - play panel
Panic verrassingsbox interactief

Losse spelen - bibberspiraal

Losse spelen - Labyrint

Losse spelen - ballondarts

Losse spelen - val van de ladder

Losse spelen - Arcadekast

1 set

Behendigheidsspel - 1 set

1 set

2 stuks

1 set

Losse spelen - kegelspel

Gooi als eerste de kegels om - 1 set

OVERZICHT UNIEK speelmateriaal
XL bouwblokken
Maak fantastische bouwwerken met onze
XL bouwblokken
2 sets in ons aanbod

Pedalo Speelmobiel

Speedbucket XL

Duits kwalitatief speelmateriaal

Bouw met de emmers zo snel mogelijk
de combinatie van kleuren zoals op het
kaartje staat en druk als eerste op de bel.

- Pedalo classic
- Pedalo Stelten & hoogloper
- Pedalo Rondolo
- Pedalo trapwagen
- Pedalo pedasan (looptrommel)
- Pedalo Fun-wip

1 set in ons aanbod
ook te koop op maat van de klant

Lasergame

Maxipoly

Set van 12 laserguns

Monopoly maar dan op XL formaat

1 set in ons aanbod

1 set in ons aanbod
ook te koop op maat van de klant

XL jungle speed

XL Colonisten van Catan

Jungle speed in het groot

Catan in het groot

1 set in ons aanbod &
ook te koop op maat van de klant

1 set in ons aanbod &
te koop op maat van de klant

Kleuterhoek

Circusbox

Kleuterspeelmateriaal

Circus speelmateriaal

Inhoud:
- Speelhuisje
- Schuif-af
- Loopwagentjes
- Hobbeldiertjes
- Lego bouwblokken (groot formaat)

Inhoud:
- bordje op stokje
- kegels
- diabolo
- jongleerballen
- frisbee
- ringen

1 set in ons aanbod
ook te koop op maat van de klant

1 set in ons aanbod
ook te koop op maat van de klant

Ballenbad

IPS Pylonenspel

Kleuterspeelmateriaal

Ongelooflijk fijn interactief spel waar je zoveel
mogelijk kleuren moet proberen vangen of net
die van de tegenstander uitmeppen.
Kan in groep gespeeld worden.

Inhoud:
- ballenbad
- schui-af
1 set in ons aanbod

Kickertafel
1 set in ons aanbod

2 sets in ons aanbod

WORKSHOPS
Aquarel tekenen

OVERZICHT animatie

Met speciale aquarel potloden maken we creatieve kunstwerkjes op houten figuren. Een fijne
techniek waar eigen invulling centraal staat.
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Spijker schilderijen
Maak je eigen schilderij met spijkers & garen
Vooraf maak je een tekening, daarna kies je je
spijkers en je lievelingskleuren.
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

workshops

Ballon creaties
We leren je alles over ballonnen en hoe je de
mooiste ballonfiguren kan maken. We voorzien
extra accessoires om je ballonnen nog ludieker
op te smukken.
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Insectenhotel

Donderkoker

Met deze workshop gaan we terug naar de
natuur! Je leert een insectenhotel maken en
zo ook ineens de geheimen van deze kleine
wezentjes in de natuur.

Donder en bliksem, niets zo fascinerend.
Maak je eigen donderbuis in handformaat..
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Bosmonstertjes

Houtbrandertjes

Met deze workshop gaan we terug naar de
natuur! We maken knotsgekke bosbewoners.
Afhankelijk van het seizoen veranderen we de
takken door stokjes en houten lepels.

Met onze houtbrandertjes teken je de mooiste
tekening op een stukje hout. Een klein nageltje
en je hangt dit zo op in je kamer.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

De houten objecten zijn vrij te kiezen.
Onderleggers, vogelhuisjes,... Alles is mogelijk.
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Canvas kunst

Grimeren

Iedereen wil toch graag kunstenaar zijn? Met
deze workshop zet je de eerste stappen tot
kunstschilder en graffiti artiest.

Je kan je laten grimeren maar je kan het ook
zelf leren! Oefen op onze oefenhoofden of op
je eigen arm.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

3D Tekenen

Pantoffel-art

Breng je ideeën tot leven en teken letterlijk
in de lucht! Je krijgt mooie 3D tekeningen als
resultaat.

Wil je graag je turnpantoffels pimpen met de
mooiste tekeningen? Dan is deze workshop je
op het lijf geschreven.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Parfum

Snoeptaarten

Op basis van etherische oliën stellen we ons
eigen parfum samen.

Je maakt je eigen mooie snoeptaart die je daarna als aandenken mee naar huis kan nemen en
achteraf lekker smullen.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Deze workshop kan aangepast worden naargelang het thema (halloween, pasen,...)
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Slimmy

Totebags

Goochelen met slijm en het maken van echte
slijm monsters en slijm figuren.

Maak je eigen totebag met onze textielstiften
en verf stempels. Een echte Eco oplossing.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

We kunnen dit ook toepassen op pennenzakjes
en rugzakjes.
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Voederhuisjes

Silk & foamclay

Een leuke creatieve workshop om je eigen
voederhuisje te maken en achteraf te
personaliseren.

Een speciaal soort klei waar je de leukste vormen en knutselwerken mee kan maken.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Zand schilderijen

Knutselpakketten

Maak ongelooflijk mooie zandschilderijen in
gekleurd zand om achteraf mee naar huis te
nemen en een leuk plaatsje te geven op je
kamer.

We kunnen afhankelijk van jullie wensen, de
leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen
knutselpakketten op maat maken.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Deze kunnen zowel met als zonder begeleiding
voorzien worden.
Vanaf 15 kinderen

Juwelen

Circustechnieken

Zelf een juweel samenstellen met kleurrijke
kralen.

Samen met onze circusartiest leren we je de
kneepjes van het circus.

Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Tot 10 kinderen incl. begeleiding

SAMEN MET JULLIE
Lampionnen
Breng een beetje licht met onze lampionen.
Deze worden per thema aangepast en blijven
een heel mooi aandenken.
Vanaf 15 kinderen incl. begeleiding

Samen met jullie schrijven we graag het volgende verhaal,
organiseren we het volgende feest en plannen we het volgende
evenement!
Prikkel ons met een idee of een vraag en we maken er samen met
jullie een ongelooflijk fijn moment en blijvende herinnering van!

Ruimte voor een nieuw idee:
Unieke dromenvangers
We kennen allemaal de standaard dromenvangers, we hebben hier een creatieve variant op
gemaakt.
Vanaf 20 kinderen incl. begeleiding

Maatwerk
Heb je online een leuk idee gevonden, pinterest
is hier bijvoorbeeld een heel handige inspiratiebron voor, laat het ons weten en we maken
er een creatieve workshop van op maat en
afhankelijk van de leeftijd van de groep.
Vanaf 20 kinderen incl. begeleiding
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