
MANDAG 29. MARTS 2021

FORÅRS WORKSHOP



AKVAREL

KL. 09:00 – 11:45

FORÅRS WORKSHOPFORMIDDAG EFTERMIDDAG

BRODERI

KL. 12:15 – 15:00

FARVNING MED INDIGO

KL. 09:00 – 11:45

FARVNING MED INDIGO

KL. 12:15 – 15:00

FILTNING
Vådfiltning

Sommerfugle og fantasi-insekter

KL. 09:00 – 11:45

FILTNING
Nålefilt

Påskeæg og ællinger

KL. 12:45 – 15:30

BRODERI

KL. 09:00 – 11:45

AKVAREL

KL. 12:15 – 15:00

BEMÆRK 
TIDSPUNKT



GLASHÅNDVÆRK

KL. 09:00 – 11:45

GLASHÅNDVÆRK

KL. 12:15 – 15:00

MAKRAME

KL. 09:00 – 11:45

QUILLING

KL. 12:15 – 15:00

VÆVNING

Vævede vægophæng

KL. 09:00 – 11:45

SERIGRAFI
Print dit eget postkort / billede

KL. 09:00 – 11:45

FLØDEBOLLER

KL. 08:30 – 11:30

FYLDTE CHOKOLADER

KL. 12:30 – 17:30

PRIS pr. person pr. workshop – gælder alle workshops 

undtagen Flødeboller og Fyldte chokolader

65 kr. Børn 7-15 år

140 kr. Almen

125 kr. Pensionist i Viborg kommune

100 kr. Unge u/18 år

PRIS pr. person pr. workshop – Flødeboller

135 kr. Børn 7-15 år

170 kr. Almen

150 kr. Pensionist i Viborg kommune

PRIS pr. person pr. workshop – Fyldte chokolader

175 kr. Børn 7-15 år

255 kr. Almen

230 kr. Pensionist i Viborg kommune



Velkommen til 

Forårsworkshop 2021
– en dag fyldt med hyggeligt samvær og godt håndværk –

I år kan du vælge mellem 16 spændende workshops fordelt på 12 forskellige fag. 

Du bestemmer selv, om du vil deltage i ét eller to moduler. Første modul kører 

om formiddagen og 2. modul om eftermiddagen. Modulerne er tilrettelagt, så du 

får tid til både fordybelse og hygge med dine bedste krea-venner – store som 

små. OBS! Børn i den på holdet angivne alder, kan KUN deltage ifølge med en 

voksen, der også er tilmeldt samme workshop.

Tilmeldingen til Forårsworkshop 2021 er åben på skolens hjemmeside:

www.skolenforkreativfritid.dk, hvor du også kan læse mere om de enkelte 

workshops. Du kan også tilmelde dig/jer ved at sende os en mail på: 

info@skolenforkreativfritid.dk eller hvis du har spørgsmål.

I forbindelse med tilmeldingen, har du også mulighed for at tilkøbe en let, 

børnevenlig frokostanretning til kr. 50,- pr. pers. Frokost: hold nr. 213847

BEMÆRK! Vi overholder naturligvis myndighedernes til enhver tid gældende 

regler og anbefalinger vedr. afstand, mundbind, antal deltagere osv. Bliver 

workshoppen aflyst pga corona-restriktioner, får du naturligvis kursusgebyr retur.

FORÅRS WORKSHOP


