Workshops & activiteiten
VERVEEL JE GEEN MOMENT!

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

O OK GE N O
EG
TE ZIEN &
BELEVEN
VOOR KIDS!

BENIEUWD
LEES SNEL VE ?
RDER

10.30 - 12.00 uur Workshop Macraméhanger maken
10.30 - 12.00 uur Workshop Tapasplank branden
10.30 - 12.00 uur Workshop Decopatch
10.30 - 12.30 uur Workshop Fotografie

13.00 - 14.30 uur Workshop Zeep gieten
		

& lippenbalsem maken

		

Bloemschikken met Alliums

Hele dag

Live drawing 10 minuten portet

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

10.30 - 12.00 uur Workshop Macraméhanger maken
10.30 - 12.00 uur Workshop Tapasplank branden
13.00 - 14.30 uur Workshop Zeep gieten

WORKSHOP KUSSEN BREIEN
MET LONTWOL

Hele dag

bank? Bij deze workshop maak je ‘m zelf! In

10.30 - 12.30 uur Workshop Fotografie

BOER AYOUB AAN HET WOORD

Ayoub (1997) is een vrolijke jongen, opgegroeid

in Amsterdam-Oost. Hij wist vanaf de middelbare
school dat hij boer wilde worden; een ongewone

		

& lippenbalsem maken

		

Bloemschikken met Alliums

Live drawing 10 minuten portet

keuze voor een stadse jongen. Een lerares

VRIJDAG 19 AUGUSTUS

de vrijheid spraken hem aan. Het was niet

10.30 - 12.00 uur Workshop Tapasplank branden

had erover verteld en het boerenleven en

gemakkelijk om een stage te bemachtigen voor

zijn opleiding maar dat hield hem niet tegen. Zijn
doorzettingsvermogen en positiviteit zorgde

ervoor dat hij die stageplek kreeg en met vlag

en wimpel zijn opleiding aan de landbouwschool

10.30 - 12.00 uur Workshop Macraméhanger maken
10.30 - 12.30 uur Workshop Fotografie

13.00 - 14.30 uur Workshop Zeep gieten
		

Hele dag

& lippenbalsem maken

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

deelt Ayoub zijn kennis en ervaringen en neemt

10.30 - 12.00 uur Workshop Tapasplank branden

hij anderen mee in hoe hij zijn droom – een eigen
boerderij – probeert te verwezenlijken.

Laat je inspireren door zijn bijzondere verhaal en
stel na afloop al jouw vragen aan Ayoub!
Locatie:
Prijs:

Hooge Schuur

€ 5,- per persoon

LEER FOTOGRAFEREN VAN DE
BETUWEFOTOGRAAF
Marinus de Keijzer, beter bekend als de

Betuwefotograaf, leert jou alle kneepjes van het

fotografievak! Na een korte kennismaking ga je de
natuur in waar je meer leert over spelen met licht,
compositie-lijnenspel, perspectief en software

& apparatuur. Neem je camera mee! Leuk voor
beginnende en ervaren fotografen.
www.betuwefotograaf.nl
Locatie:

Verzamelen op het grasveld

Prijs:

€ 19,- per persoon

		

1,5 uur maak jij, met je eigen handen, een

crèmekleurig kussen van Merinowol. Liselotte

van LODSS helpt je op weg en zorgt ervoor dat
jij de Landgoedfair verlaat met een kussen dat
past in ieder interieur! www.lodss.nl
Locatie:
Prijs:

Wildkamer

€ 35,00 per persoon

Bloemschikken met Alliums

afrondde. Nu gebruikt hij deze positieve instelling
om anderen te inspireren. Op een speelse manier

Wil jij ook zo’n hip gebreid kussen op jouw

10.30 - 12.00 uur Workshop Macraméhanger maken
13.00 - 14.30 uur Lezing Boer Ayoub
15.00 - 16.30 uur Lezing Boer Ayoub

15.30 - 17.00 uur Workshop kussen breien met lontwol
Hele dag

Bloemschikken met Alliums

ZONDAG 21 AUGUSTUS

10.30 - 12.00 uur Workshop Tapasplank branden

MAAK JE EIGEN
MACRAMÉ WANDHANGER

		

helemaal los met macraméhangers voor een

10.30 - 12.00 uur Workshop Macraméhanger maken
13.00 - 14.30 uur Workshop Zeep gieten
Hele dag

& lippenbalsem maken

Bloemschikken met Alliums

ZEKER ZIJN VAN EEN PLEKJE BIJ
JOUW FAVORIETE WORKSHOP?
BESTEL VOORAF EEN TICKET VIA
WWW.LANDGOEDFAIR.NL
Alleen geldig i.c.m. een entreeticket.

Leer de kunst van het macramé knopen en ga
waxinelicht of een plantje! www.kateinhuis.nl
Locatie:
Prijs:

Wildkamer

€ 20,- per persoon

LEUK VOOR JONG EN OUD!
BLOEMSCHIKKEN MET ALLIUMS

Een bloemstuk in de vorm van een taartje? Deze
maak je tijdens de workshop van Piet Panthus.

voor de Jachtkamer

De workshop wordt begeleid door Marleen's

Groendecoratie. Je zult lang plezier hebben van
je zelfgemaakte bloemstuk, deze is namelijk
geschikt om te laten drogen!
Locatie:
Prijs:

WORKSHOP ZEEP GIETEN
EN LIPPENBALSEM MAKEN

Stand K2

€ 17,50 (te betalen aan de stand)

Meedoen kan op basis van vol = vol. Zeker zijn van

een plekje? Meld je vooraf aan op www.agapanthus.nl

Zelf zeep maken met bijenwas en natuurlijke

ingrediënten zoals lavendel en rozenblaadjes, wie wil

LIVE DRAWING - 10 MINUTEN PORTRET
Op de Landgoedfair kom je illustrator Dewie

Drolenga tegen. Even poseren en Dewie maakt in
ongeveer 10 minuten een schetstekening van je

met aquarel en inkt. Een uniek aandenken aan een
gezellige dag op de Landgoedfair!
Locatie:

Prijs:

Buytenplaats

€10,- per illustratie

dat nou niet? Tijdens deze workshop ga je alleen (of

WORKSHOP TAPASPLANK BRANDEN

en heerlijke geuren! Aan het einde maak je ook een

ontwerp op hebt gebrand? Het kan bij Kate in

samen met jouw kind) aan de slag met zeep, bijenwas
heerlijke lippenbalsem en ga je met jouw eigen producten
naar huis! Er wordt gewerkt met bijenwas van de

lokale leverancier: Aan de Notendijk, gevestigd op
Heerlijkheid Mariënwaerdt. www.kindercrea.net
Locatie:
Prijs:

Wildkamer

€ 19,99 per persoon

Tapas serveren op een plank waar je zelf een leuk
Huis! Decoreer een persoonlijke houten snijplank
met een passende tekst of tekening. Keuze uit

verschillende maten tapas- en broodplanken. Ook
leuk om cadeau te doen! www.kateinhuis.nl
Locatie:
Prijs:

Wildkamer

€ 20,- per persoon

