creatieve &
muzikale
workshops
Er is geen plek in ons land waar je zo snel ontspant als aan
zee. Maak kennis met de vele mogelijkheden van strandtent
Solbeach in Scheveningen.

Salsa Dansen
De salsaworkshop is een swingende laagdrempelige workshop. Voor iedereen
					
geschikt, ook als je geen salsa-ervaring hebt. In 60 minuten leer je door één
of meerdere docenten de basisbeginselen van de vrolijke merenguedans en de
uitdagende salsadans. Dit zal op een ongedwongen, swingende, gezellige
en makkelijke manier zijn, zodat iedereen lekker mee kan doen!
Kosten p.p.: 22,50
Minimale kosten: 225
Duur: 1 uur

Cocktail Shaken
Shaken... not stirred! Alles met een knipoog naar de spectaculaire Amerikaanse
					
methode van het shaken. Je krijgt uitleg over de geschiedenis van het
fenomeen cocktail, de verschillende technieken en over de filosofie achter het
maken van de perfecte cocktail. Tijdens de workshop maak je 3 verschillende
cocktails. Na deze workshop kun je niet alleen op de juiste wijze cocktails bereiden,
maar ook vertellen wàt je precies maakt en waarom je cocktail goed zal smaken.
Kosten p.p.: 29
Minimale kosten: 290
Duur: 1,5 uur tot 2 uur

Djembé / Percussieworkshop
Laat je tijdens de Workshop Afrikaanse percussie meeslepen door opzwepende
					
ritmen uit Afrika! Leef je uit op de djembé en op bastrommels… In deze
Workshop leer je binnen de kortste tijd een swingend ritme spelen. Je werkt
intensief samen met de andere deelnemers en het resultaat is verbluffend.
Kosten p.p.: 20
Minimale kosten: 200
Duur: 1 uur

Zandsculpturen
Een zandkasteel hebben we vroeger allemaal wel eens gebouwd. Tijdens de
					
workshop zandsculpturen bij Solbeach kun je het wat professioneler aanpakken.
Als team begin je met het maken van een goed ontwerp. Daarbij moet je al
rekening houden met wat er met zand allemaal wel en vooral niet kan. Daarna gaan
jullie aan de slag om de sculpturen te realiseren.
Kosten p.p. 29,50
Minimale kosten: 295
Duur: 2 uur

Escape Room Scheveningen
In teamverband ga je op avontuur in een afgesloten ruimte, bestaande uit
					
verschillende kamers. Door middel van logisch denken en teamwork, moeten
jullie het avontuur aan en binnen één uur weer buiten staan. Ideaal voor
teambuilding want samenwerking is hier dus echt een must!
Als team krijg je één uur om in te breken en te ontsnappen zonder dat iemand het
door heeft. Houd je hoofd koel en je hart warm. Profiteer van elkaars sterke punten
want de tijd tikt door….
Kosten: 150,- per kamer
Duur: 1 tot 1,5 uur

Rondvaart
Heb je iets te vieren? Een bruiloft, verjaardag, personeelsuitje of een andere
					
speciale gelegenheid? Stap dan aan boord in één van de boten van
boottochtdenhaag.nl die je meeneemt voor een rondvaart langs de Haagse
grachten voor een perfect dagje uit!
Kosten : 32,50 pp voor de rondvaart
kosten: 9,50 pp voor een volle koelkast
Kosten: 14,50 pp voor een picknickmand*
Kosten: 5,50 pp voor nootjes&zoutjes en bittergarnituur tijdens de rondvaart
*In de picknickmand zitten heerlijke sandwiches, zoete versnapering, jus en melk.
Deze zal wel eerst opgehaald moeten worden bij Solbeach. De opstap zal dan bij de
Haringkade zijn (10 minuten lopen vanaf Solbeach).

Schilderen en/of Beeldhouwen
Met kunstenares Marianne den Otter beleef je een creatief hoogtepunt.
					
Eerst een stukje theorie maar al snel sta je met de kwast in je hand. Schilderen is
een ontspannen belevenis waarbij grenzen tussen werkelijkheid en fantasie
even vervagen. Bij mooi weer plaatsen we de schildersezels buiten op het terras
of strand, bij slechter weer overdekt of binnen. Ook het beeldhouwen is bij
Marianne in goede handen. Met soap stone, bij ons bekent als speksteen, ga je
met professionele carving tools aan de slag. De stukken steen van 2 tot 4 kilo
veranderen langzaam in een echt kunstwerk. Strand en zee is een zeer
inspirerende omgeving voor beide workshops.
Er is keuze uit een lange workshop van 6 uur en een kortere workshop van 2 uur
Workshop 2 uur / 6 uur
Kosten p.p.: € 39,50 / € 75,00
Afmeting doek: 30x40 cm / 60x80 cm
Steen: 2 kilo / 3½ tot 4 kilo
Duur: 2 uur / 6 uur

