Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

als kunst de hoofd-zaak wordt

animatieve workshop

kunstzinnige kapsels
Wij betoveren elkaar met een feestelijk, kunstzinnig of donzig kapsel.

Onze kapsters zijn haarartiesten die hun kunsten graag doorgeven.
Opsteken, invlechten, gewoon los of een strakke knot …
en dan versieren naar hartenlust.
We starten met enkele technieken: volume voorvormen, opkammen, werken met krultang,
volume en diepte föhnen, invlechten, opsteken, … Via materiaalkennis en kleuradvies
laten wij ons dan leiden om bij elkaar een mooi kunstig kapsel te creëren.
Pluimen, draadjes, discoballetjes, bloemen, veren, blaadjes,
lepels, stokjes, eenden, vlinders, vogels, diamanten, knopen-en-kralen, uiltjes,
nesten, tule, linten, vilt en alle kleuren van de regenboog
sieren jouw nieuwe look!

Gezellige damesnamiddag, vrolijke verenigingsavond,
kakelende clubbijeenkomst, verrassend vriendinnenfeest,
… iedereen

op zijn mooist!

Prijs voor deze animatieve workshop:
315 euro voor 3 haaneensluitende uren. Deze prijs is per medewerker. Je kan ook meer dan één lesgever
vragen.
Materiaalkost: 6 euro per deelnemer, de deelnemer mag alle gebruikte materialen houden.
Vervoer: 0,48 euro/km per wagen.
Btw: 21% op de uitkoopsom en het vervoer.
Wenst u de dag zelf een extra speeluur bij te boeken? Dat kan! De cast werkt verder aan 52.50 euro per extra
halfuur per medewerker.
De groep mag niet groter zijn dan 12 deelnemers per sessie.

Prijs voor kapsalon als animatie:
75 euro/speeluur per medewerker
Minimumafname 2 medewerkers voor 2 speeluren
Vervoer: 0,48 euro/km per wagen.
Btw: 6% op de uitkoopsom en het vervoer.
Wenst u de dag zelf extra speeluur bij te boeken? Dat kan! De cast werkt verder aan 37,50 euro per extra
halfuur per medewerker.
Maximum 12 aantal deelnemers per sessie.
Indien de speeluren niet (h)aaneensluitend zijn, vragen wij een wachtvergoeding van 10 euro per uur per
persoon.

Extra:
De organisator voorziet een eigen speellokaal.
Wij factureren minstens twee haaneengekakelde speeluren.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan kakelend contact met ons op!

Kip van Troje

. reizend speeltheater

Eendrachtstraat 172 . B-9000 Gent . 09 223 06 64
0478 37 45 34 . 0473 97 38 64 . kip@kipvantroje.be
www.kipvantroje.be . btw BE 0871 420 977
www.facebook.com/KipvanTroje
Kip van Troje is een professioneel ongesubsidieerd theatergezelschap.
Gent is dan wel het broednest van Kip, toch reizen wij door heel België, Frankrijk en Nederland.

