5,6,7 maart
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Dé inspiratiebeurs van het voorjaar voor papier liefhebbers en foto pimpers!
Knotsgekke Kaarten- en Scrapdagen is dé creatieve beurs voor kaartenmakers en scrappers. Deze editie is de
inspiratiebeurs voor het voorjaar! Op 5, 6 en 7 maart komen alle papier liefhebbers en foto pimpers naar de
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch om bij deze gezellige voorjaarsbeurs te zijn. Lekker shoppen of aanschuiven
bij de vele workshops! Alle materialen, de nieuwste apparaten en toebehoren zijn te vinden op de
Knotsgekke Kaarten- en Scrapdagen.
De trend van het voorjaar ‘Project Life’
Project Life is het moderne ‘memory keeping’ en antwoord op het uitbundige scrapbooking. Een trendy en
snelle manier om foto’s in te plakken met plastic mapjes en bijpassende kaartjes voor decoratie en
commentaar. Project Life is een laagdrempelige manier om creatief bezig te zijn, en ook nog eens prima
combineerbaar met alle bestaande papieren hobby’s zoals; (mini)scrapbooken, kaarten maken, mixed media,
art journaling, creative journaling, creative handwriting, calligraferen en snail mail. Project Life is hot en
happening dit voorjaar en zal daarom ook prominent aanwezig zijn op de Knotsgekke Kaarten- en Scrapdagen.
Digitaal scrappen met Room for thought
Voor de scrapper die zijn mooie momenten ook digitaal wil vastleggen is er ROOM for thought. Met ROOM for
thought maakt men elke dag één foto, 365 dagen lang. Met de Room for Thought-app creëert men een
persoonlijk en tegelijk ‘toevallig’ fotodagboek van 2015. Aan de foto’s kunnen locatiegegevens en een bijschrift
worden toegevoegd. Natuurlijk Is er niks leuker om de foto’s van dit album uit te printen en te combineren
met project life!
Bezoek twee beurzen voor de prijs van een!
In de tegenoverliggende hal kunnen hobbyisten hun hart ophalen tijdens de Creatieve Hobby en
Handwerkdagen. Hier vindt men alles over haken, breien, quilten, borduren, zelf maak mode, taarten,
sieraden, originele home- en groendecoraties , punniken en meer! Met beide beurzen kan men met recht
spreken over de Nationale Hobbydagen! Kortom een groot hobby feest wat elke hobbyist voor het voorjaar
inspireert!
Wedstrijd, zeg het met kaarten!
Naast creatieve voorjaarsinspiratie staat ook het thema ‘’de Bruiloft’’ deze editie centraal. Alle creatieve
mensen met trouwplannen worden uitgenodigd om inspiratie op te doen voor een creatieve bruiloft! Daarom
zijn we op zoek naar creatieve kaarten makers. Laat je inspireren door het voorjaar en de liefde. Maak in
bruidsthema de mooiste uitnodigings- of felicitatiekaart en win te gekke prijzen! Kijk voor deelname en de
voorwaarden op http://knotsgekkekaartendagen.nl/wedstrijd/

Praktische informatie
De prijs is dit jaar ook erg feestelijk. Een entreebewijs in de onlineverkoop kost €7,50 en is geldig voor beide
beurzen. De prijs aan de kassa is €9,50 voor beide beurzen. Kinderen 4 t/m 10 jaar betalen €5,00 p.p. (incl. 3
workshops en verrassingstasje) Ook leuk voor kinderfeestjes! Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis en mannen zijn
gratis in gezelschap van een vrouw.
---- 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: info@expocommunications.nl. Meer informatie vindt u
ook op www.knotsgekkekaartendagen.nl of www.hobbyenhandwerkdagen.nl.

