
Canapee     CELEBree
Wil je het verjaardagsfeest van jouw dochter of zoon een 

creatieve invulling geven? Bekijk hier de mogelijkheden voor jouw 

artistiek verjaardagsfeestje voor kinderen (vanaf 7 jaar).

De Ensor maskerade (3D)

We maken feestelijke maskers maken uit karton en schuim. Zowel tekenen en 

assemblage komen aan bod.

Mini-Bouwmeesters op pad (2D-3D)

Leg je op de grond en kijk vanuit de ogen van een insect. We maken miniatuurhuisjes 

en mini-speeltuintjes voor kleine ventjes en fotograferen onze mini wereldjes.

De Oerknal-stal (3D)

Van niets naar iets: een vulkanisch eiland met bergen, rivieren, bomen, ... We 

boetseren ons eigen eiland en gaan op zoek naar de verjaardagsschat. 

De gebouwendokters (3D) 

We maken samen een fantasiehuis met ajuinvormige torens, scheve vloeren, lolly-

bomen, ... en creëren de wereld van Hundertwasser. Werk je graag met klei en 

mozaïek? Dan is dit wat voor jou.



De slangenboom (3D)

We maken een sculptuur uit papier-maché, naar het werk "l'arbre-serpents" van Niki 

de Saint Phalle. De slangenboom wordt versierd met, mmmm... snoepjes.

Het gedrochtenkabinet (3D)

Hoeveel ogen en benen heeft jouw gedrocht? Groeit er haar op dat afzichtelijk wezen? 

Plakt er misschien nog een ander mormel aan? We boetseren en steken ons gedrocht 

op sterk water.

Fabelachtige Creaturen (2D)

Deze workshop laat kennismaken met druktechnieken: drukplaten, inkt, rollers, 

karton, touw, structuurpapier, ... We werken in lagen en op verschillende 

ondergronden.

De spiegelplakkers (2D)

Wil je graag tekenen met kaarsen, schilderen op spiegels en afdrukken maken met 

inkt? We plakken onze gezichten op de spiegel en maken een knotsgek (zelf)portret. 

Daarnaast maak je zelf een spiegel om in je kamer kan hangen

Keramiek (3D)

Wat je wil maken uit klei wordt op voorhand bepaald: een pot, een gekke kop, een 

huis, een toren, ... Je leert hoe je iets stevig kan opbouwen uit klei en hoe  je reliëf en 

versiering kan aanbrengen met lijm-sjablonen, touw, krantenpapier, ....

Tape-art (2D)

Kunstwerken maken met     tape, het kan. We vertrekken vanuit landkaarten en ons 

eigen lichaam. We zoeken naar lijnen, vormen en verhalen. De ruimte rondom ons is 

het canvas om op te werken. Benieuwd naar wat jij allemaal kan creëren met tape?
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