Over Stampin’ Up! ®
Sinds oktober 2012 is het bekende stempellabel uit Amerika nu ook exclusief te koop in Nederland.
De stempels en benodigdheden worden niet in winkels verkocht, maar via Onafhankelijke Demonstratrices via
workshops en stempelparty’s. De hoogwaardige kwaliteit en de unieke, kleurige stempelpads en bijpassend
papier en embellishments maken deze producten erg gewild.
Tijdens de Ladies Sunday zullen de demonstratrices Pytsje Sjoukje el Mourabet en Miriam van Eyden je kennis
laten maken met deze unieke producten tijdens een aantal leuke workshops.
Ervaring voor deze workshops hoef je niet te hebben, je zult zien dat je met mooie creaties naar huis gaat!
Informatie en inspiratie: www.papierdesign.nl en www.miriam-cardsandscrapping.blogspot.nl
Workshops tijdens deze Ladies Sunday
11.00 uur - 11.30 Cadeau doosje met Giftbox Punchboard
Dit is een leuke, simpele workshop waarin we je een leuk doosje laten maken en versieren. Ideaal om een klein
cadeautje in te doen om iemand mee te verrassen!
Kosten: 2,50 pp
Tijd: 11.00 uur t/m 11.30 uur
Inclusief: alle materialen
11.30 uur – 12.00 uur Dat is nog eens een kaartje!
Zelfgemaakte kaartjes saai en tuttig? Helemaal niet!
In deze kleine workshop ga je 2 kaartjes maken met leuke stempelsets. Je gaat naar huis met kaartjes waar je
best trots op mag zijn!
Kosten: 2,50 pp
Tijd: 11.30 uur t/m 12.00 uur
Inclusief: alle materialen
13.30 uur -15.00 Grote workshop Foto-album
Heb je nog leuke foto's waar je niets mee doet? Je weet wel, die foto's die je op je hebt computer staan en
eigenlijk nog in een album moeten? Dan is dit jouw kans!
Leg je herinneringen en foto's op een persoonlijke en originele manier vast. Tijdens deze workshop maak je
snel en eenvoudig een mooi en uniek fotoalbum wat je daarna nog vaak door zult bladeren.

Impressie

Kosten: € 17,50 pp
Tijd: 13.30 t/m 15.00 uur
Inclusief: uitgebreid workshoppakket met diverse materialen (album, page protectors, stempels en
toebehoren)
Zelf meenemen: diverse foto’s in formaat 10x15cm (liggend) en 10x7,5cm (staand)

