TECHNISCHE
FICHE
Volwassen
Workshops
“BRAIDS & BEERS”

2015

Theater Savooi vzw
www.theatersavooi.be
Do it with passion or not at all !

VOLWASSENEN WORKSHOPS

Wij zorgen voor workshops met een twist. Géén saaie training of opleiding. Nee workshops
om nooit te vergeten en die je nadoen praktisch kunt toepassen in je dagelijks leven.
AANBOD

BRAIDS & BEERS

BRAIDS & BEERS

BESCHRIJVING:
Een workshop-op-maat waar vaders leren hoe ze de haren van hun dochter temmen:
kammen, staartjes en vlechtjes maken enz. Dochterlief fungeert als ‘oefenhoofd’, dus het
is ook meteen een leuk vader-dochtermoment. En voor de vader met de beste kapperskills
is er een fijne motivator: een sixpack bier!
Begeleiding, onder leiding van één Savooimadam, van een workshop ‘vlechttechnieken’
voor minimum 6 personen en maximaal 10 personen.
Vlechten zijn van alle tijden. Ze komen en gaan met de trends. Tegenwoordig zijn ze niet
meer weg te denken uit het straatbeeld, je ziet vlechten opduiken op feestjes, in de
modebladen op tv,… .
En ja, jij kan het zelf ook leren!
Wil je ook graag bij jezelf of bij je dochter een mooie creatie maken? De Savooimadammen
leren jullie alle basisvaardigheden op een praktijkgerichte manier. Zodra je enkele
vlechttechnieken onder de knie hebt, kan je spelen, variëren en je creativiteit de vrije loop
laten gaan.
We werken bewust in kleine groepen zodat iedereen het leerproces goed kan volgen. we
aandacht hebben voor iedereen en zo de moeder-of vader dochterband nog versterkt kan
worden.
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PRAKTISCH:
 Min. 6 en max. voor een groep van 10 papa’s. Iedere papa voorziet één dochter
 Indien één week voor het plaats vinden van de workshop het minimaal aantal
inschrijvingen voor de workshop niet gehaald werd, licht de organisatie Theater
Savooi in en behoudt Theater Savooi het recht deze workshop te annuleren.
 Te voorzien materiaal: 2 grote tafels, 5 stoelen en een grote spiegel.
 De ruimte dient over voldoende natuurlijk licht te beschikken en afgesloten van de
andere ruimtes om geconcentreerd te kunnen werken.
 Theater Savooi zorgt voor enkele oefenpoppen, toupeerkammen, borstels, haarlak,
elastieken, waterspray, handspiegels, bobbypins en de nodige creatieve attributen.
 Wij voorzien drank voor jong & oud op aanvraag van de klant. (3 consumpties P/P –
4h). Voor de mannen bier, voor de dochters suikervrije drankjes.
 Dronken personen geven wij géén workshop.
 We verplaatsen ons voor opdrachten vanuit Gent en vanaf 3 uur.
 Graag beschikken wij over een stopcontact in de buurt (230V-16A).
 Wens je het workshop in open lucht op jouw event? Voorzie dan een afdak of
partytent, zodat we wind-, zon- en regenvrij kunnen werken. Kan je zelf geen
partytent voorzien? Geef ons dan tijdig een seintje..
 De haarkunstenaars komen ongeveer 45 à 30 minuten vóór aanvang van de
animatie. Gelieve één (of meerdere) gratis parkeerplaats(en) dicht bij het kapsalon
te voorzien, om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Indien de wagen niet
vlakbij kan parkeren, vragen we om een handje toe te steken bij het in- en uitlade
 Je kan onze haarkunstenaars altijd plezieren met een drankje of een hapje. Bij
grotere opdrachten ver weg van Gent krijgen we graag ook een eenvoudige warme
maaltijd aangeboden.
 Toegang voor begeleidende personen van Theater Savooi op jouw event is gratis.

ALGEMENE INFO:
 Wij komen pas naar een opdracht nadat wij een ondertekend contract terug
hebben.
 Wij vragen een voorschot van 30% voor opdrachten groter dan 3000€ (excl. BTW)
 Verdere contractuele afspraken kan u terug vinden in het contract.
 It all started with a dream…in onze prijs is inbegrepen de Savooi-service van al onze
medewerkers, onze boekhouder, onze webmaster, onze lay-outer, onze
Savooimobiel, onze creatieve inspirerende maak- en oefenavonden, onze
opleiding, onze repetities, onze decorbouw,materiaalschade, onze
verplaatsingskosten, onze prospectie, onze bijdrage aan ‘vadertje staat’,… .
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