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Tiel/Betuwe: 02-02-2019, 09-02-2019 en 10-02-2019 tussen 13.00-16.00 + 03-02-2019
tussen 11.00-14.00 uur organiseert Gerardus Evenement Planner samen met RasEntertainer Andre Pronk in samenwerking met Van Beusichem Gastronomie bij Kookstudio
Loods 35 aan de Papesteeg 35 te Tiel de 1e 4 fandagen. De fandagen hebben het thema
‘liefde’. Met het thema liefde kan je denken aan je partner, maar ook je broer, zus, vader,
moeder, etc.
Tijdens deze fandag gaan we samen met Andre creatief aan de gang. We krijgen les van
een echte chef-kok. De les die we gaan volgen is ‘Workshop Chocolate Writhing & Making
Chocolate Decoration’. 15 fans x 2 kunnen per datum meedoen (per datum dus 30
personen max).
Informatie workshop:
Een onvergetelijke ochtend/middag (aanpassen), waar we in de weer gaan met echte chocolade. Chef-kok Alwin van
Beusichem neemt u mee in deze 3 uur durende creatieve workshop, waar meerdere facetten van chocolade aan bod
komen. Tijdens deze workshop zal worden geleerd:

Maken van Cornet (om de chocolade mee te schrijven).

Het leren van de basistechnieken van het schrijven.

Het maken van klassieke hoofdletters.

Het doorschrijven naar woorden en namen.

Het maken van leuke en simpele chocolade decoratie als garnering.

Het opmaken van je eigen taartje om mee naar huis te nemen.
Ervaar een beleving voor alle zintuigen!!!
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Gerardus Evenement Planner via
info@gerardus-evenement-planner.nl. Mocht u met meer mensen komen, dan vernemen wij graag de volledige namen van
deze personen + de e-mailadressen hiervan.
De kosten van deze fandag zijn € 47,50. Tijdens deze dag kan je in gesprek met Andre Pronk, kan je samen met hem op de
foto en kan je iets laten signeren.
Nadat uw aanmelding is binnengekomen, ontvangt u een factuur. Deze dient u van te voren te hebben overgemaakt
voordat deze begint.
WEES ER SNEL BIJ EN MELD U SNEL AAN!

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175
of via info@gerardus-evenement-planner.nl.

