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ICECARVING WORKSHOP
ZELF IJSSCULPTUREN MAKEN
De icecarving workshops van
Carving.nl genieten inmiddels
landelijke bekendheid. Workshops
op elk niveau en voor elk budget,
waarbij kwaliteit en creativiteit de
pijlers zijn van elke workshop.
Jong en oud kan na deskundige uitleg door onze icecarvers zelf aan de slag om
een ijssculptuur te maken.
Icecarving workshop LITE
De icecarving workshop Lite is
onderdeel van een bewegend feest
of als publieksmagneet in
bijvoorbeeld een winkelcentrum.
- Vrije in- en uitstroom (4-5 uur)
- Duur ca 15/20 minuten per
deelnemer
- Altijd in combinatie met min. 3 icecarving demonstraties
- Minimaal 100 personen, 6-10 gelijktijdig
Icecarving workshop BASIC
Na deskundige uitleg over de
verschillende soorten ijs, geeft onze
icecarver een demonstratie
icecarven met motorzaag. Hierna
gaat men zelf aan de slag met een
blok helder ijs.
- Vanaf 20 personen
- Duur ca 60 minuten
- Welkomstwoord
- Demonstratie en uitleg
- Icecarven individueel of met 2
- Eindbespreking
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Icecarving workshop PRO
Na deskundige uitleg over de
verschillende soorten ijs, geeft onze
icecarver een demonstratie
icecarven met motorzaag. Hierna
gaat men zelf aan de slag.
-

Vanaf 10 personen
Duur ca 120 minuten
Welkomstdrankje/Welkomstwoord
Demonstratie en uitleg
Oefenblokjes van wit ijs
Pauze moment, schetsen, overleg
Zelf icecarven of in team verband met helder ijsblok
Eindbespreking
Prijsuitreiking
Alle benodigdheden, denk aan
tafels, beitels, handschoenen,
smelwateropvang etc. worden door
ons team meegenomen en
opgebouwd. Uiteraard zorgen we
ook voor de benodigde ijsblokken.

In verband met aanvoer van
materialen en ijsblokken, ons verzoek om bij uw locatiekeuze rekening te
houden met eenvoudige aan- en afvoerroute. Voor grote groepen liefst een
locatie waar smeltwater opvang niet nodig is.
Prijzen zijn afhankelijk van groepsgrootte, de locatie etc.
Neem contact met ons op en wij maken voor u een offerte op maat!

