Op kunstexpeditie met de lopifit!
Domiek Steinmeijer van het Haarlem Kunst Atelier en Evelien Vreman van de Kennemer
LoopFiets slaan de handen ineen!
Zij bieden een unieke belevenis aan: op een bijzondere manier reizen en kennis maken met glas
of zilver. Even lekker ontspannen!
Na ontvangst met koffie en thee en uitleg over de loopfiets ga je op pad met de lopifit langs de
parels van Kennemerland. Een mooie route is voor jullie uitgestippeld op weg naar het Atelier.

Hier staat een heerlijke lunch klaar en daarna is er een glas of zilver workshop.
Na lekker met je handen te hebben gewerkt, rond je af met een ontspannende loop-fietstocht,
via een andere route, door de natuur en cultuur van Kennemerland terug naar het beginpunt.
Hetgeen je hebt gemaakt is een blijvende herinnering aan deze dag!

10.00
10.30
12.00
13.00
14.30
15.30

Ontvangst bij Kennemer LoopFiets en uitleg lopifit
Loop-fietstocht naar Haarlems Kunstatelier
Heerlijke lunch
Workshop Glasbewerking of zilveren ring
Loop-fietstocht naar Kennemer LoopFiets
Nagenieten!

Diverse data voor workshops:
➢ Glasfusen: tapasschaal (ong. 15 x 20cm)
➢ Unieke zilveren ring smeden
➢ Kleurrijk glaskunstwerk (ong. 10 x 20 cm)
Prijs van € 85,- NU € 75,Kijk voor beschikbare data in de agenda op de website.
Inclusief gebruik loopfiets, workshop, materiaalkosten, koffie, thee en lunch!
Voor de loopfiets wordt een borg van € 50,- gevraagd op basis van de huurvoorwaarden.

Enkele reacties van deelnemers aan de kunstexpeditie op de Lopifit:
“Heerlijk uitwaaien, in een rustig tempo lopen en dan toch snel ergens zijn. Gezellig met de groep
onderweg. Geeft goed en ontspannen gevoel en actief bezig zijn. De combi van kunst en op pad met de
loopfiets werkt!”
“Wat een geweldig leuke ervaring. Loopfietsen is leuk, ontspannend, niet moeilijk(even wennen). Leuke
groep, leuke begeleiders in combinatie met een leuke creatieve workshop.”

Meld je aan door een mail te sturen naar:
info@kennemerloopfiets.nl of info@haarlemskunstatelier.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met 0255-577747.
Voor groepen vanaf 4 personen is ‘Op Kunstexpeditie met de lopifit’ ook op andere data te
boeken!
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Evelien Vreman
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