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MERGELCARVING WORKSHOP
Carving.nl biedt een ruim assortiment
mergelcarving workshops aan. Deze
kunnen, zowel binnen als buiten op
locatie verzorgd worden.
Workshops op elk niveau en voor elk
budget, waarbij kwaliteit en creativiteit
de pijlers zijn van elke workshop.

Professionele mergelbeeldhouwers begeleiden
de mergelcarving workshops en dagen u uit
uw grenzen te verleggen en uw eigen
kunstwerk van mergel te vervaardigen. Het
eindresultaat varieert van eenvoudige
theelichtjes tot wijnkoelers, kandelaars en
3D sculpturen naar uw eigen idee.

De workshops zijn uitermate geschikt als teambuilding activiteit, waarbij de
teamleden gezamenlijk werken aan één project, bijvoorbeeld een schaakspel of
totempaal. Maar ook als originele activiteit tijdens een personeelsfeest.
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Mergelcarving workshop LITE
Na uitleg door de beeldhouwer, over
het gebruik van het gereedschap,
gaan de deelnemers zelfstandig aan
de slag en kunnen hun creativiteit
botvieren op mergelplaatjes en
theelichthoudertjes.
- Low budget
- Geschikt voor grote groepen
(vanaf 100 personen)
- Vrije in- en uitloop
- Duur ca. 20-30 minuten, hoge fun factor, leuk voor kinderen/scholen.
Mergelcarving workshop BASIC
Na deskundige uitleg over wat mergel is en hoe eenvoudig het zich laat
bewerken, gaat men aan de slag. Een programma waarbij wij u uitdagen een
2D reliëf te maken. U wordt begeleid door onze professionele beeldhouwers. Zij
stimuleren u uw grenzen te verleggen en u zult versteld staan van uw eigen
creativiteit.
- Geschikt voor groepen vanaf 20 personen
- Duur ca. 90 minuten werken in mergelplaat
- Hoge fun factor, personeelsuitje.
Mergelcarving workshop PRO
Na deskundige uitleg over wat mergel is en hoe
eenvoudig het zich laat bewerken, gaat men aan de
slag. Een programma waarbij wij u uitdagen een 3D
sculptuur te maken. U wordt begeleid door onze
professionele beeldhouwers. Zij stimuleren u uw
grenzen te verleggen en u zult versteld staan van uw
eigen creativiteit. En zo creëert men zijn eigen unieke
aandenken aan dit evenement.
- Geschikt voor groepen vanaf 10 personen
- Duur ca. 150 minuten werken aan een mergelblok
- Familie- en vriendenuitje of personeelsfeest.
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Mergelcarving workshop WIJNKOELER
Na deskundige uitleg over wat mergel is en hoe eenvoudig het zich laat
bewerken, gaat men aan de slag met het maken van een wijnkoeler van
mergel. En zo creëert men
zijn eigen unieke
aandenken aan dit
evenement. Op verzoek
zorgen wij ook voor een
mooie fles wijn, eventueel
met eigen etiket/logo.
- Geschikt voor
groepen vanaf 10
personen
- Duur ca. 120 minuten werken aan een mergelblok
- Familie- en vriendenuitje of personeelsfeest.
Mergelcarving workshop TEAMBUILDING
Dit is wel de meest bijzondere
mergelcarving workshop die we
in ons assortiment hebben. Met
het gehele team gaan we aan de
slag om bijvoorbeeld een
compleet schaakspel of een
totempaal te maken van mergel.
Heeft u zelf andere ideeën, dan
staan we daar natuurlijk voor
open. Tijdens de workshop is iedereen zelfstandig aan het werk, maar goed
overleg is een must voor een mooi eindresultaat.
- Geschikt voor groepen vanaf 20 personen
- Duur ca. 150 minuten werken aan een mergelblok
Ons team maakt door haar professionaliteit, kwaliteit en service het verschil!
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte op maat.
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