
Nog geen 2 maanden geleden stuurde ik een nieuwsbrief en nu alweer! Ga er geen gewoonte van maken hoor
maar er staan  alweer zoveel leuke nieuwe dingen op de rol dat ik het je niet wilde onthouden. 

Hoop dat je het na het lezen met me eens bent en geinspireerd de week  begint. Mocht je zeer regelmatig op de 
hoogte willen blijven, volg me dan ajb op instagram. 

Lieve groet, Babette

Workshops
Online & prive

  Heb je zin om op een moment dat 
  jou schikt aan je eigen keukentafel 
  een leuk hertje, muisje of duifje 
  van papiermache te maken? 
  Dat kan! Kijk hier voor details.
 
  Toch liever face to face?
  Ik geef met liefde en plezier ook  
  prive workshops (max 3 personen)  
  in mijn atelier in Amsterdam. 
  We maken in 2 sessies samen een 
  beestje (muv de zwaan) naar 
  keuze.  

  Meer informatie? Neem dan ajb 
  contact met me op.

In de seasons!
  
  Mijn atelier en mijn beestjes 
  staan deze maand  in de Seasons
  Apetrots en super blij met het  
  resultaat!

  Nog niet gezien maar wel 
  benieuwd? ren dan snel naar de 
  winkel.
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Huisdierportret
In opdracht

 
  Wist je al dat ik ook  (overleden) 
  viervoeters portretteer? Aan de   
  hand van foto’s  ga ik aan de slag. 
  Alleen als je blij bent met het 
  resultaat hoef je hem/haar te 
  adopteren.

 

Verkoopadresjes

  Super blij met het feit dat mijn 
  beestjes te koop zijn bij
  
  L’etoile concept store in Bergen
  Villa Augustus in Dordrecht
  By Branderhorst in Dordrecht       

Meet the maker
“By Branderhorst Dordrecht”

6 november 2022

  
  Zondag 6 november ben ik van 
  15-17 uur te gast bij Jolanda van  
  By Branderhorst, kom je ook?  

           B&B
hartje Amsterdam

  Zoals je misschien weet run ik 
  ook een B&B in het hartje van 
  Amsterdam, gewoon bij ons thuis. 
  Ik heb nog een paar nachtjes 
  beschikbaar van November tot en   
  met Maart. Plannen voor na  
  Maart? laat het me dan ajb weten 
  dan kijken we even samen.
 
  Kortom: Er even lekker tussen 
  uit? kijk  dan snel hier

  . 

  

                  Kunst10 daagse
21-30 oktober a.s

Bergen (NH)

  Van 21 tot en met 30 oktober a.s 
  exposeer ik met bekend en nieuw 
  werk tijdens de Kunst10daagse bij 
  L’ etoile concept store, Ruïnelaan 
  12, 1861 LL in Bergen. Kom 
  gezellig langs! Ik ben er zelf ook  
  regelmatig, vind je het leuk me te   
  ontmoeten? neem dan vooraf   
  even 
  contact 
  met 
  me op of 
  houd 
  mijn 
  instagram 
  in de gaten.

Kunstvember
  
  Ben je zelf ook creatief, heb je af 
  en toe een schop(je) onder je ....
  nodig en/of wil je andere creatie
  velingen ontmoeten 
  doe dan mee aan Kunstvember op 
  Instagram. 
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