Cup Cakes kursus for børn/unge” 16-13
KUN FOR BØRN/UNGE
Kom ind i kageverdenen på en sjov og festlig måde og pynt dine helt egne cupcakes.
På dette kursus skal du selv aktivt deltage i 'festen' ;)
Du skal medbringe 6 muffins, som du skal arbejde med på kurset.
Du lærer at modellere og pynte dine muffins til fine og sjove cupcakes
Du vælger selv hvordan dine cupcakes skal dekoreres
Du får saftevand og/eller kakao undervejs
Når du har gennemført kurset får du et diplom. Du skal være over 12 år for at deltage.

Dato: lørdag d. 8. oktober 2016
Tid: fra kl. 10.00 til 12.00
Sted: Klublokalerne v. Tinghøj Forsamlingshus
Instruktør: Inger Nicolaisen, Agervig
Pris: 60 kr. + materialer – tilmelding straks – mobil 2061 3042

Billedkursus for nybegyndere og øvede.

nr. 16-17

Inspirationskursus i collage
Kom og få gode ideer til, hvordan du starter et maleri op. Vi vil arbejde med papir og akryl på
lærredet, og derved prøver forskellige teknikker af. Kurset henvender sig til nybegyndere samt
øvede som har brug for nye input.

Underviser er Mona Nygaaard Hansen, Varde. Mona har Galleri Kunst og Kluns i Varde.
Læs mere om Mona på hendes hjemmeside

https://kunstogkluns.wordpress.com/
Materialeliste udsendes efter tilmelding.
Dato: lørdag d. 5. november og søndag d. 6. november 2016 fra kl. 10.00 til 15.00
Sted: Sløjdlokalet - Mejls Friskole
Instruktør: Mona Nygaard Hansen
Pris: 350 kr.
Husk at medtage forplejning.
Tilmelding senest d. 20. oktober 2016 på mobil 2061 3042

Hypnotisør

Nr. 16.16

Torsdag d. 27. oktober skal vi have besøg af Lasse Kvist.
Lasse Kvist er bl.a. uddannet Showhypnotisør
Under hypnoseshowet er alle med, og alle går fra showet med en forståelse af, hvad hypnose er, og
hvad det ikke er. Hele showet foregår på scenen. Publikum ser alt. Der sker ingen skjult forberedelse
bag scenetæppet.
Showet er en god blanding af et underholdende foredrag omkring hypnose, og en masse sjove forsøg,
hvor de, der vælger at deltage, glemmer navne, ser ting der ikke er der og har en helt fantastisk
oplevelse, som vil være samtaleemne i lang tid fremover.

Tid: torsdag d. 27. oktober 2016 kl. 19.30
Sted: Tinghøj forsamlingshus
Underviser: Lasse Kvist, Skive
Pris 160,00. Ingen rabat
Tilmelding senest d 10. oktober 2016 – mobil 2061 3042

Se mere på www.familiefritid.dk

