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Workshops waar je energie van krijgt!
Een inspirerende omgeving in het historische hart van 
Gouda. Creative florist en bloemsierkunstenaar Diny 
Blom deelt graag haar ervaring met (inter)nationale 
studenten. Elke workshop is een belevenis waar 
creativiteit ontwikkeld wordt in een goede sfeer. Met 
bijzondere en duurzame materialen van o.a. een speciale 
kweker uit Boskoop. Altijd een warm welkom met koffie-
thee en een Goudse lekkernij. Bel Diny gerust voor een 
datumcheck, of mail naar diny@blomatelier.nl

Nieuwe mogelijkheid: nu ook op zaterdagmiddag. 

MASTERCLASS CREATIVE FLORIST
Ben je ook een flora-holic die nieuwe technieken wil leren 
en een eigen lesprogramma? 2 uur of een hele dag. Neem 
contact op met Diny voor de mogelijkheden.

SPECIAAL VOOR DE LEVENSGENIETERS:
Team-uitjes, zussendag, jubileum, reünie, uw eigen florale 
catwalkshow en privé-lessen.  

WORKSHOPS MET UW EIGEN GROEP:
ZAKELIJK UITJE OF PRIVÉFEESTJE
SEIZOENS BLOMCHALLENGE
Voorjaar: Dollen met Bollen / Tulpenmania
Zomer: Van Gogh / Eetbare bloemen
Herfst: Salvador Dali / frameboeket
Kerst: 5 Tinten grijs / Simply Red / Oerrr

vanaf 10 personen 1 uur € 22,50 p.p. overdag
8-20 personen 1,5 uur € 35,-- p.p. overdag of ‘s avonds
4-8 personen 1,5 uur € 40,-- p.p. overdag

BLOM-JAPAN
Diny deelt graag haar passie voor dit land. Ervaar de kracht van 
de eenvoud!
6 - 12 personen 1,5 uur  € 35,-- p.p.
Inclusief Maki sushi maaltijd totaal  2,5 uur   €  62,50 p.p.

BLOMWERK IN HET DONKER 
Met deze “blinde belevenis” worden al je zintuigen geprikkeld 
tijdens het vormen van je eigen creatie. 
6 - 10 personen 2 uur € 39,50 p.p. 

WORKSHOPS VOOR INDIVIDUELE INSCHRIJVING
CREATIVE FRIDAYS 
Workshops voor individuele inschrijving. Sluit je aan bij andere 
floraholics. Kijk op www.blomatelier voor data en thema’s. 
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