TEAM
BUILD
ING

De Tekenfabriek neemt jou
en je collega’s, vrienden of
familie mee op een creatieve
ontdekking waar elkaar zien en
speelse reflectie het bindweefsel van de groep stimuleert.

DISCONNECT

Teken & ontspan in een
creatieve oase van rust in
hartje Antwerpen.

BE INSPIRED

Al tekenend bekijk je elkaar
vanuit een andere invalshoek
en leer je jouw team beter
kennen - onder begeleiding
van professionele artiesten.

GET MESSY

Schorten in de aanslag
en leef je uit!

Een dynamisch doorschuifsysteem
met een reeks korte, inspirerende
en creatieve workshops van 45 min.
Voor elke groep kunnen we een op maat gemaakt
programma voorzien. Stel zelf je dag samen en kies je
favoriete workshops.

CRASH COURSE TEKENEN
We zetten alle zintuigen op scherp. Luister, voel, kijk en
– teken! Spelenderwijs ontdek je dat in ieder van jullie
een tekenaar schuilt. Korte oefeningen, individueel of in
kleine teams van 2 personen. Je kan absoluut niet
tekenen? We prove you wrong!

PAINTINGCAVE
Al eens gedroomd om je volledig
uit te leven met verf à la Jackson
Pollock? Yes! In de paintingcave kan
dit. In kleine groepen maak je een
groot en levendig schilderij. Gebruik
je volledige lichaam en leef je uit!

WALL OF FAME
Maak en kleurrijke en unieke reeks
portretten van alle collega’s. We
vertrekken vanuit een bestaande foto
die je zelf op een creatieve manier
verwerkt tot een prachtig portret. De
portretten worden ter plaatse ingekaderd en kunnen achteraf schitteren
aan de muur.

POSTER PRINTING
In kleine groepen maak je een poster,
geïnspireerd op een slogan, mindset of goal
van jullie team. Aan de hand van sjablonen
ontwerpt iedere groep een unieke en originele poster. Kruip achter het stuur van de drukpers en laat je verrassen door het resultaat.
De posters krijg je ingekaderd mee.

2 formules

DESIGN & WINE
Teambuilding + receptie
Een dynamisch doorschuifsysteem met een
reeks korte, inspirerende en creatieve workshops
van elks 45 min. We sluiten af met een feestelijke receptie.

DESIGN & DINE
Teambuilding + receptie + diner
Maak de dag helemaal compleet en schuif aan
tafel in één van de mooiste ‘Hidden gems’ in
Antwerpen. Raapstraat 20 bereidt voor jullie een
menu op maat en naar budget. Eten kan buiten
op de patio of gezellig binnen bij de haard.
Prijs vanaf €35 p.p. (incl. BTW)
Materialen, drank en hapjes inbegrepen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan via
info@tekenfabriek.be

Info, offertes & reservaties
info@tekenfabriek.be
0484/95.88.30
Raapstraat 14
2000 Antwerpen

WWW.TEKENFABRIEK.BE

