Vårt mål är att ge hög
kvalitet och service och
alltid ha en god relation
till våra gäster

Färg & Form

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan

Ett skönt avbrott i din konferens! Ett mervärde i din sammankomst! I samarbete
med Meborgarskolan erbjuder vi ledarledda aktiviteter.
Aktivitetstiden är ca 1,5-2 timmar.

TEL
0520-758 83

Smyckestillverkning av cykelslang

Du får lära dig grunderna i att göra smycken av gamla cykelslangar.
Innehåll
Du får göra ett eller flera valfria smycken som armband, tofsar eller varför inte en
nyckelring? Vi låter fantasin flöda.

E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se

Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson
0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se

Vårt mål är att ge hög
kvalitet och service och
alltid ha en god relation
till våra gäster

Färg & Form
Teckning

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan
TEL
0520-758 83
E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se

Innehåll
Prova på - teckning. Teckning ligger till grund för all målning. Vi arbetar med blyerts och
prover att teckna, skugga, ljus och stillleben.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Akvarell

Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

Innehåll
Prova på – akvarellens underbara värld av form, ljus, färg och teknik! Låt färgen flöda ut
över papprets yta och få erfarenhet av hur vatten och pigment samverkar.
Inga förkunskaper krävs.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson
0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se

Vårt mål är att ge hög
kvalitet och service och
alltid ha en god relation
till våra gäster

Färg & Form
Heminredning

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan
TEL
0520-758 83
E-MAIL
info@kalaskoket.se
WEB
www.kalaskoket.se

Innehåll
Tycker du inredning är roligt och vill lära dig mer? Den här förläsningen ger dig
grundkunskap om hur du ska tänka runt färg, form, material och möblering för att skapa
ett personligt hem/arbetsplats. Fokus kommer att ligga på vardagsrum (eller annat rum).
Föreläsare
Birgitta Arvidsdotter har bred utbildning och gedigen kunskap inom inredningsområdet
och har hållit kurser hos oss på Medborgarskolan i många år inom både inrednings- och
sömnadsområdet. Du kan läsa mer om henne på www.fengshui-inspiration.se

Kalaskoket-Mötesplats Fasetten
har alltid något gott för dig.
Luncher, konferenser och
catering är vår specialité. Varför
hos oss?
Vi tar hand om dig och dina
gäster på ett professionellt sätt!

Birgitta föreläser 1-1,5 timmar och pratar allmänt först och går mer in mot vardagsrum
hon pratat om.

Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson
0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se
att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se

