
Anette von Einem 

Daniel Santamaria , 
indehaver af Floristik  
projekt Hamborg, 
floristikprojekt.com 

Julegaven til dig  
og dit personale 

Kurser vinter 2016
  12. - 13. januar 2016  

Bryllupskursus v. Anette von Einem
Anette von Einem designer bryllupsbinderi udover det sædvanlige. Hun  
brænder for sit fagområde og deler ud af sin viden på dette todages kursus.

Kom med ind i et univers af kreativite t            og skab smukke brudebuketter.

2 
24. - 25. februar 2016
"From Material to Object" v/Dani

 
el Santamaria

Det er med stor glæde, at vi byder dig velkommen til dette kursus.  
Du kommer til at udvikle og skabe binderi, hvor håndværk og teknik er i 
centrum.

 Daniel er en entusiastisk og engageret  formidler med international erfaring.

Ved deltagelse i dette kursus får du billet til demonstrationen med Daniel
23. februar 2016 til halv pris.

NB: Kurset foregår på engelsk.

Tilmelding: Senest 18. januar 2016

23. februar 2016
Demonstration v/Daniel Santamaria
Kl. 18.00  Let anretning
Kl. 18.45  Demonstration  v/Daniel Santamaria
Kl. 21.30  Udstilling af binderier
Kl. 22.00  Tak for i aften

Pris kr. pr. stk. 495 inkl. moms 

Tilmelding: Senest 18. januar 2016
Begrænset antal billetter.

Link til billetsalg

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d2b74d0773


KURSUS 2016 
Tilmelding til de to kurser: 
Bryllupskursus v/Anette von Einem: 18. december 2015
"From Materiel to Object" v. Daniel Santamaria: 18. januar 2016

Tilmelding på www. handelsfagskolen.dk

Har du spørgsmål til tilmeldingen kontakt Karen Smedegaard på kasm@handelsfagskolen.dk 
Der er et begrænset antal pladser på kurserne. 

Målgruppen: 
Udlærte blomsterdekoratører, så vi sikrer et højt fagligt niveau. 

Undervisningstider: 
1. undervisningsdag:  09.30-17.00
2. undervisningsdag:  08.00-15.30

Pris:  
kr. 3.350 (ekskl. moms) inkl. materialer og dagsforplejning. 

Betaling: 
Faktura fremsendes efter kurset. 

Dagsforplejning på kurserne: 
• Formiddagskaffe og rundstykker
• Stor frokostbuffet  m/sodavand og frugt
• Eftermiddagskaffe og  kage

Værktøjskasse:  
Der fremsendes liste over indhold ca. 14 dage inden kursusstart. 

Sted:  
Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8736 6100 

Mulighed for overnatning (bookes ved tilmelding): 
- delt dobbeltværelse inkl. middag og morgenbuffet, kr. 675 pr. nat
- tillæg for enkeltværelse: kr. 300 pr. nat

Middag om aftenen uden indkvartering: 
kr. 175

Info:   
Marianne Møller: mmol@handelsfagskolen.dk   
Susie Frank Nørgård: suno@handelsfagskolen.dk 
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http://www.handelsfagskolen.dk/fokus/blomsterkurser-vinter-2016.aspx



