Uitnodiging Mandala Regiodag Limburg.
Met veel plezier kunnen we u meedelen dat er op zaterdag 23 juli 2022 weer een
regiodag wordt georganiseerd door leden van de Nederlandse Mandalavereniging.
Graag nodigen wij jullie uit voor een regiodag in Horst (Limburg).
De locatie is: BreakOut,
Venrayseweg 116,
5961 AJ Horst.
BreakOut is te bereiken met auto, via de A73 neemt u afslag 10 Horst-Noord.
Daarna richting Horst. Na ongeveer 500 meter inrijden bij ANCO (sportschool). Je rijdt
hiervoor langs tot bij BreakOut. Er is een grote parkeerplaats aanwezig.
BreakOut is ook te bereiken met het openbaar vervoer.
Het programma voor deze dag is:
10.00 uur:
Inloop koffie/thee met iets lekkers.
10.30 uur:
Start workshop, silhouet in een zendala. (Pascalle Jacobs)
12.30 uur:
Lunch (zelf meenemen maar er wordt voor een kopje soep gezorgd)
13.30 uur:
Mandala maken met een eigengemaakt sjabloon. (Nympha Schouten)
+/- 16.00 uur : Afsluiting van een mooie inspirerende dag.
Het is altijd leuk om elkaars werk te bekijken dus als jij werk hebt
dat je graag wil laten zien, neem dat dan aub mee.
Voor leden van onze vereniging is deze regiodag gratis.
Wil je jouw zus, moeder of buurvrouw meenemen?
Een introducé is van harte welkom maar daar vragen we een
bijdrage van € 10,00 voor.
Iedereen krijgt gratis 5 x koffie of thee.
Daarboven betaal je € 2,00 per consumptie.
We vragen je zelf tekenmaterialen mee te nemen.
Wij denken aan:
* Potlood, gum, passer geodriehoek of gradenboog en of een (kleine) liniaal
* Fijnschrijver(s), liefst in verschillende diktes, maar is niet noodzakelijk
* Evt. zwarte stift
* Kleurpotloden
* Witte gel pen + wit potlood maar is niet noodzakelijk
* Grafiet of (zacht) zwart of grijs potlood (voor schaduw)
* Schaartje voor het knippen van het sjabloon.
Ook zin om deze ontmoetingsdag voor leden van onze Mandalavereniging mee te maken?
Geef je dan voor 1 juli op bij: Pascalle Jacobs: pascalle.ja@outlook.com
Wij zien je graag op zaterdag 23 juli.

Met een warme groet,
Pascalle Jacobs en Nympha Schouten.

