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Even voorstellen … Diny Blom

Blomatelier is gevestigd in het oudste

In 1961 geboren tussen de azalea’s van

en events. Ik creëer creatief bloemwerk,

straatje van historisch Gouda, op slechts

mijn vader. Na mijn opleiding tot

themaboeketten met unieke en spectacu-

enkele minuten van het prachtige stadhuis

Dutch Master Florist heb ik gewerkt bij

laire vazen en potten.

van de wereldberoemde Sint Janskerk met

toonaangevende bloemisten en

de 72 Goudse Glazen.

opleidingsinstituten over de hele wereld.

Dynamische coach

Gouda is een van de mooiste steden van

Sinds oktober 1991 deel ik via

Blomatelier heeft inmiddels studenten

Zuid-Holland, bekend van de stroopwafels,

BLOMATELIER mijn passie voor bloemen,

opgeleid van wel 25 nationaliteiten. Zij

kaarsen en kaas, maar ook van de vele

natuur en kunst met mijn klanten en leer-

ervaren het grote voordeel van individuele

ateliers en galeries. Op slechts een uur

lingen. Blomatelier is studio, galerie en

training en coaching. Velen hebben nu

reizen van Amsterdam en een half uur van

trainingscentrum in één. Gespecialiseerd

hun eigen bedrijf of atelier. Ook ben ik

Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

in bijzondere bloemcreaties voor thuis

een ervaren European Floristry Judge.

Het ontdekken waard!

en op kantoor. Voor huwelijk, afscheid
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UITLEG TRAININGEN/WORKSHOPS
De training is bedoeld voor ‘floraholics’ die op zoek zijn naar verdieping en het
ontwikkelen van hun creativiteit. Je maakt kennis met de Hollandse bloemenwereld en
gaat intensief aan de slag met de verschillende technieken.
Het is mogelijk om een training te volgen van 3 dagen, een week of een maand.
Woon je in Nederland, dan kun je ook kiezen voor een dagdeel per week.

Wat kun je verwachten:
• je leert basistechnieken en/of

• je ontwikkelt je eigen talent en stijl

de allernieuwste technieken

• je ontvangt gratis een persoonlijke

• je doet vakkennis op van alle bloemen
en leert bloemennamen
• je gaat op excursie naar de veiling,
naar bloemistenevents en musea
• je geniet van een dynamische

studiegids

BINDTECHNIEK

• na afloop ontvang je een certificaat

Binden is een van de belangrijkste

• flexibele trainingsdagen op afspraak

technieken in de bloemsierkunst.

• lees hier de laatste bloemisten

‘Korenschoof’ en ‘parallel’ geven

vakbladen en boeken

ontelbare creatieve mogelijkheden.

coachingstijl
Ik ontvang je graag in mijn training en help je om je verder te ontwikkelen
tot een floral design specialist.
Wil je meer informatie of je aanmelden stuur dan een mail naar
diny@blomatelier.nl
Groepstrainingen en thema demonstraties wereldwijd op aanvraag.
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STEEKTECHNIEK
Ontdek de voordelen van een goede
steektechniek. In steekschuim maar ook in
klei of een eigentijdse frameconstructie van
takken, draad enzovoorts.

weefTECHNIEK
Bij weven wordt de creativiteit gestimuleerd.
Met materialen zoals wol, draad, stof,
takken, vruchten en bloemen kun je
spannende creaties maken.

Vlechttechniek
Met buigbare materialen en grassen is het
fijn vlechten. We gebruiken takken, ranken
en nog veel meer. Het is uitdagend en
goed voor de concentratie.
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LIJMTECHNIEK
We onderscheiden koudlijmtechniek voor
verse bloemen en warme lijmtechniek voor
creaties met dode materialen. Beide bieden
enorm veel creatieve mogelijkheden.

DRAADTECHNIEK
Draad gebruiken we als bevestigingsmiddel
maar ook als decoratief element.
Met metaaldraad kun je wikkelen, knopen,
rijgen en je creativiteit verder ontwikkelen.
Ook voor bruidswerk en fashion floral design
is dit een geweldige techniek.
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ORGANISCHe- &
HOUTOBJEKTEN

fashion FLoral design

Diny is altijd op zoek naar inspirerende

Kunst, cultuur en mode zijn belangrijke

houtvormen om die vervolgens om te

inspiratiebronnen voor floral design.

toveren naar spannende Blomobjecten.

Blomatelier heeft al vele ‘florale catwalk-

Doe je mee?

shows’ georganiseerd in steden als Gouda,
Amsterdam, St. Petersburg en Kyoto en
deelt graag deze ervaring met studenten
wereldwijd.
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overnachten
Homestay

Homestay

Best Western - Gouda

Best Western - Gouda

Gedurende de training kun je overnachten in de historische Goudse binnenstad.
Je bent welkom in mijn gezellige homestay in een pittoresk hofje. Belangrijk is wel dat je
niet allergisch bent voor mijn lieve hond.
Of boek een kamer in het smaakvolle www.bestwesterngouda.nl
op 10 minuten loopafstand.
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