KINDERFEESTJE!

weer hetzelfde kinderfeestje?
Kies dan nu voor iets nieuws en nodig je vriendjes en vriendinnetjes uit voor een creatief feest met heel veel zandplezier!
We ontvangen jou en je vriendjes als echte VIP’s, waarna we aan ‘Zandtastische Quiz’ voor jullie hebben. Het leuke is dat alle
antwoorden te vinden zijn in onze sculpturen! Wanneer jij van je verjaardagstaart geniet, laten wij je de antwoorden weten.
Na het zien van de mooie sculpturen wil je natuurlijk zelf ook wel aan de slag. In een 45 minuten durende interactieve workshop
leren onze kunstenaars je de fijne kneepjes van het vak. Wat zou jij graag van zand willen maken?
Met een kinderfeestje op het Zandsculpturen Festival doe je een keer wat anders en verras je je vriendjes en vriendinnetjes.

Prijzen:
•
•

€5 per kind, inclusief ontvangst, korte uitleg ‘hoe maak je een sculptuur’, de Zandtastische quiz en een 45 min durende begeleide
workshop om je eigen sculptuur te maken! (Duur: ongeveer 1,5 – 2 uur).
€2 per volwassene, inclusief een kopje koffie of thee

Minimaal 8 kinderen.

Eten en drinken*:

Na een ochtend of middag hard te hebben gewerkt in het zand, kan het natuurlijk zijn dat jullie zin hebben in wat lekkers.
Koele drankjes, knapperige frites of een lekker vers kopje koffie? Onze horeca gelegenheid biedt het allemaal!
Zo is bovenstaand programma uit te breiden met lekkere koude ranja en heerlijke frietjes. Vrolijke verjaardagstaarten
kunnen ook geregeld worden op aanvraag!
Snackpakket klein:				
Ranja met een zakje chips			
Prijs per kind: €1,50				

Snackpakket groot:
Friet en een lekkere snack
Prijs per kind: €4,00

Verder kan er ook altijd los wat besteld worden bij onze gezellige horeca gelegenheid met terras.
*Op het festivalterrein is eigen consumptie niet toegestaan

Reserveren

Lijkt het je leuk om je verjaardagsfeestje bij de Zandsculpturen te vieren? Dan horen we dat graag van je!
Stuur een mailtje naar info@zandsculpturenbrabant.nl met daarin onderstaande informatie en wij sturen z.s.m. een
bevestiging terug!
•
Datum en tijd
•
Aantal kinderen en begeleiders
•
Soort arrangement
•
Leeftijd kinderen
•
Naam jarige jet/job
•
Eventuele extra’s

