
 
 
 
 

Hanafubuki workshop: origami 
 
 
 
 

Korte beschrijving 
In deze workshop maken de deelnemers kennis met origami. Dat is niet 

altijd even makkelijk: vele figuurtjes zijn complex en moeilijk te vouwen. 

Daarom is het voor de deelnemer fijn als het dankzij duidelijke uitleg en 

begeleiding wel lukt. De origami’s zijn handig ingedeeld in drie 

categorieën: gemakkelijk, middelmatig en voor gevorderden. Bij deze 

workshop zien we telkens weer verwonderde en trotse gezichten 

wanneer de deelnemers naar hun zelfgemaakte figuurtjes kijken.  

Bij workshops van één uur maken we vier figuurtjes in groep en kunnen 

de deelnemers op het einde nog één of twee figuurtjes naar keuze uit 

onze kaft uitproberen.  

Bij een workshop van twee uur maken we vier figuurtjes in groep en 

nemen we daarna een korte pauze. Daarna maken we nog drie figuurtjes 

samen. Op het einde kunnen de deelnemers nog enkele figuren uit onze 

kaft zelf uitproberen. 

Bij een workshop van drie uur wordt er in de tweede helft een stop-

motion filmpje gemaakt. Hiervoor knutselen de deelnemers zelf een 

decor en bedenken ze samen met de begeleiders een script. In deze 

workshop leer je dus niet enkel origami vouwen, je wordt ook uitgedaagd 

om een script te bedenken en hiervoor een decor te maken. De 

deelnemers maken zo kennis met stop-motion en leren hoe ze zelf een 

filmpje kunnen maken. 

 Standaard workshop 
Aantal deelnemers: 15 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

Duur: 2u 

Prijs: 180 euro (12 euro p.p.) 

 
Wij voorzien 
Twee tot vier begeleiders 

Origamipapier 

Knip- en plakmateriaal 

Penselen en verf 

Camera en statief 

 
U voorziet 
Tafels, tafelbescherming en 

stoelen 

 

 
 
 

Aantal deelnemers, duur en prijzen 
Duur 15 deelnemers 25 deelnemers 35 deelnemers Inloopworkshop* 

1u 150 euro 200 euro 250 euro 200 euro 

2u 180 euro 250 euro 320 euro 250 euro 

3u 210 euro 300 euro 390 euro 300 euro 

4u  - - - 350 euro 
 
 
* Inloopworkshop: Is een workshop met  een onbepaald aantal deelnemers die kunnen aansluiten en weggaan op eender welk 
moment tijdens de activiteiten.  
* Vervoersvergoeding: Indien de workshop plaatsvindt buiten het district Antwerpen wordt er een vervoerskost aangerekend van 0,3 
euro per km. Deze wordt gebruikt om onze vrijwilligers een fiets- of treinvergoeding uit te betalen, of om een duurzame huurwagen van 
Cambio te gebruiken. 
* Leeftijd deelnemers: We voorzien aangepaste programma’s voor volwassenen. Meer info via mail. 
* Annuleren: U kan tot twee weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Indien u later annuleert, wordt 50% van het 
factuurbedrag in rekening gebracht. 
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