5-6-7 maart Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Failliet gaan aan de kosten van je bruiloft? Niet met de DIY Wedding!
Alles waar het woordje bruid in zit wordt vaak automatisch twee keer zo duur; bruidstaart, bruidskaart,
bruidsboeket, you name it.. Dus brides en grooms-to-be, steek de handen uit de mouwen en houd het geld
in je zakken met de Do It Yourself Wedding! Met de Hand en met liefde gemaakt! Bruidstaarten, decoraties,
bedankjes, spannende tafel aankleding, versiertips en zoete verleidingen. Tijdens de Creatieve Hobby- en
Handwerkdagen vind je alle inspiratie en materialen voor een creatieve bruiloft.
Van boeket tot tafeldecoratie
Bloemen horen erbij! Want zeg nou zelf wat is een bruiloft zonder bruidsboeket of tafeldecoratie?
Lovely Living laat op donderdag en vrijdag tijdens de beurs zien hoe je zelf je bloem en groen deco kan doen!
Zo zijn er groene inspiratietafels ingericht en volop DIY wedding voorbeelden en demonstraties te zien.
Beginnen de groene vingers al te kriebelen? Geen probleem, schuif dan lekker aan de workshoptafel aan en
start bijvoorbeeld met het maken van de corsages voor je bruidsmeisjes!
Bruidstaarten inspiratie
Het water loopt je in de mond van de vele bruidstaarten die op de beurs te zien zijn. Zo presenteert Marianne
Koorn van Le Beau Gateau uit Amsterdam een aantal van haar bruidswerkstukken. Maar ook Wendy
Schlagwein van Wendy’s Taarten heeft haar showstukken hier staan. Daarnaast zijn ook alle inzendingen van
de bruidstaarten wedstrijd te bewonderen. Deze taarten worden beoordeeld door een vakkundige jury
waaronder Anke Nederkoorn Kaske! Icing Smiles maakt live tijdens de beurs een grote taart van maar liefst vijf
verdiepingen! En als kers op de taart zijn er speciale demonstraties van Daphne Riteco van Art2Bite en
Annelies van Tessel, meervoudig (inter-)nationaal kampioen in de suikerkunst! Naast de demonstraties zijn er
workshops en verschillende exposanten met taartenbak- en decoratie artikelen!
Vergeet de dag van je leven niet, leg het vast!
Leer hoe je een prachtig scrap album maakt van de mooiste dag van je leven. Of start met Projectlife de
nieuwe manier van ‘memory keeping’. Elke dag een foto tot aan de bruiloft, week voor week beschrijven hoe
de wittebroodsweken zijn, een jaarboek van de newlyweds, of aan de slag met je huwelijksreisfoto’s? Alles
kan! Leer van Tineke Visser alles over deze nieuwe manier van ‘memory keeping’ en verwonder je over wat
Nicole Parmentier je kan vertellen over Creative Handwriting.
Praktische informatie
De prijs van de Creatieve Hobby- en Handwerkdagen is dit jaar ook erg feestelijk! Een entreebewijs in de
onlineverkoop kost slechts € 7,50 en je aanstaande bruidegom mag gratis mee! Voor meer informatie over
tickets, de deelnemers of workshops kijkt u op www.hobbyenhandwerkdagen.nl

---- EINDE PERSBERICHT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de Redactie:
Vindt u het leuk om uw (lezers)publiek een korting te bieden op de entreeprijs? Of wilt u entreekaarten
weggeven? Dat kan! Voor meer informatie over de beurzen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Expo Communications, Robin Hamers via haar email: robin@expocommunications.nl. Meer informatie vindt u
ook op www.hobbyenhandwerkdagen.nl of www.knotsgekkekaartendagen.nl

