
Workshops Kreadoe – Masterpiece Design – hal 8: standnummer 08.A035 
 

 
WOENSDAG 27 oktober DONDERDAG 28 oktober VRIJDAG 29 oktober ZATERDAG 30 oktober ZONDAG 31 oktober 

10.00-
11.00 

MIXED MEDIA TAG WORKSHOP #1 
In deze workshop ga je aan de slag met het maken van 
een tag waarop je lekker aan de slag gaat met mixed 
media. Deze workshop is in het thema “Sinterklaas 

POCKET WORKSHOP 
Tijdens deze workshop gaan we zelf een 
pocket maken waar je een tag of kaartje in 
kunt schuiven. Lekker knip en plakwerk. 
Deze workshop is in het thema “kerst” 
  

MIXED MEDIA TAG WORKSHOP #2 
In deze workshop ga je aan de slag met het 
maken van een tag waarop je lekker aan de 
slag gaat met mixed media 
  

STORY/MEMORY WORKSHOP 
Tijdens deze workshop laten we je kennis laten maken 
met de leuke Storyline inserts (soort notitieboekjes) 
waarin je heel mooi bijv. je foto’s en herinneringen 
kunt verwerken, of gewoon lekker kunt fröbelen. We 
maken tijdens de workshop min. 1 pagina die je in een 
boekje kunt plakken 

MIXED MEDIA PLANNER WORKSHOP 
Na deze workshop ga je naar huis met een prachtige 
planner pagina waarop je zelf een mooie achtergrond 
hebt gemaakt. Deze workshop is in het thema 
“Sinterklaas” 

11.30-
12.30  

STORYLINE/MEMORY WORKSHOP 
Tijdens deze workshop laten we je kennis laten maken 
met de leuke Storyline inserts (soort notitieboekjes) 
waarin je heel mooi bijv. je foto’s en herinneringen 
kunt verwerken, of gewoon lekker kunt fröbelen. We 
maken tijdens de workshop een losse pagina die je in 
een boekje kunt plakken  

KAARTEN WORKSHOP 
Na deze workshop heb je 2 hele mooie 
kaarten gemaakt die zo op de post kunnen. 
Leuk om iemand mee te verassen!  

MIXED MEDIA SCRAPBOOKING 
WORKSHOP 
Lekker kliederen en aan de slag met mixed 
media is waar deze workshop om draait. Hoe 
maak je een mooie achtergrond om een groot 
wit (30x30 cm) vel en kun je daar een mooi 
kuntswerk: Masterpiece van maken?   

POCKET WORKSHOP 
Tijdens deze workshop gaan we zelf een pocket maken 
waar je een tag of kaartje in kunt schuiven. Lekker 
knip en plakwerk.   

STORY/MEMORY WORKSHOP 
Tijdens deze workshop laten we je kennis laten maken 
met de leuke Storyline inserts (soort notitieboekjes) 
waarin je heel mooi bijv. je foto’s en herinneringen 
kunt verwerken, of gewoon lekker kunt fröbelen. We 
maken tijdens de workshop min. 1 pagina die je in een 
boekje kunt plakken  

13.00-
14.00 

MIXED MEDIA KAART WORKSHOP 
Een kaart maken met mixed media geeft echt een heel 
erg leuk effect. En dat is wat we gaan doen in deze 
workshop. Deze workshop is in het thema “kerst” 

STORYLINE/MEMORY WORKSHOP 
Tijdens deze workshop laten we je kennis 
laten maken met de leuke Storyline inserts 
(soort notitieboekjes) waarin je heel mooi 
bijv. je foto’s en herinneringen kunt 
verwerken, of gewoon lekker kunt fröbelen. 
We maken tijdens de workshop min. 1 pagina 
die je in een boekje kunt plakken 

MIXED MEDIA PLANNER 
WORKSHOP 
Na deze workshop ga je naar huis met een 
prachtige planner pagina waarop je zelf een 
mooie achtergrond hebt gemaakt.   

MIXED MEDIA PLANNER WORKSHOP 
Na deze workshop ga je naar huis met een prachtige 
planner pagina waarop je zelf een mooie achtergrond 
hebt gemaakt. Deze workshop is in het thema 
“Sinterklaas”  

MIXED MEDIA TAG WORKSHOP #2 
In deze workshop ga je aan de slag met het maken van 
een tag waarop je lekker aan de slag gaat met mixed 
media  

14.30-
15.30 

POCKET WORKSHOP 
Tijdens deze workshop gaan we zelf een pocket maken 
waar je een tag of kaartje in kunt schuiven. Lekker 
knip en plakwerk.   

KAARTEN WORKSHOP 
Na deze workshop heb je 2 hele mooie 
kaarten gemaakt die zo op de post kunnen. 
Leuk om iemand mee te verassen! 

POCKET WORKSHOP 
Tijdens deze workshop gaan we zelf een 
pocket maken waar je een tag of kaartje in 
kunt schuiven. Lekker knip en plakwerk. 
Deze workshop is in het thema “Kerst”  

MIXED MEDIA TAG WORKSHOP #2 
In deze workshop ga je aan de slag met het maken van 
een tag waarop je lekker aan de slag gaat met mixed 
media  

MIXED MEDIA PLANNER WORKSHOP 
Na deze workshop ga je naar huis met een prachtige 
planner pagina waarop je zelf een mooie achtergrond 
hebt gemaakt. Deze workshop is in het thema   

16.00-
17.00 

Wordt later ingevuld Wordt later ingevuld Wordt later ingevuld Wordt later ingevuld Wordt later ingevuld 


