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Workshops

Skyline Painting
Schilder met elkaar de skyline van de
stad of plek waar je op dat moment

bent. De skyline van Rotterdam? Géén
probleem. Onze enthousiaste

begeleiding rijkt je de handvatten aan,
het schilderen doe je zelf.

www.pegasusevents.nl

Cursus Plat Rotterdams
Door dit interactieve programma leert

iedereen snel zijn eigen accent af en kan
men als Rotterdammert door het leven.

Of zoals de cursist dit zelf verwoord:
”leert ik je verbaal te survivallen in

Rottûrdam”!

Paint to Rock
Tijdens deze workshop staat overleden

kunstenaar Herman Brood centraal. Zijn
bijzondere manier van werken en

kleurgebruik vormen de inspiratie voor
iedereen om aan de slag te gaan. Wie is

eigenlijk een geboren kunstenaar?

1,5 uur 1,5 uur 2 uur

Vanaf € 35,- p.p. Vanaf € 30,- p.p. Vanaf € 35,- p.p. 

https://www.pegasusevents.nl/
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Workshops

Bob Ross Painting
Bob Ross heeft een speciale

schildertechniek waarbij natuur
realistisch in beeld komt. Meer het
geheim: Iedereen kan dit! Bij deze

workshop leer je schilderen als Bob Ross.
Ook in winter/kerst thema mogelijk.

www.pegasusevents.nl

Ukelele
Leer samen met andere deelnemers 
de basis beginselen op de Ukelele. 

Ook al heb je nog nooit een instrument
vastgehouden, aan het einde van de

workshop kan iedereen een liedje
spelen.

Culinair 
Kook met elkaar de lekkerste recepten

met behulp van onze enthousiaste
begeleiding. Alles is mogelijk; van 6

gangen amuses tot een gevulde kalkoen,
bonbons, cheesecake in a jar en nog

veel meer! Gezellig, leerzaam en lekker.

1,5 uur 2 uur Vanaf 2 uur

Vanaf € 40,- p.p. Vanaf € 35,- p.p. Prijs op aanvraag

https://www.pegasusevents.nl/


Bootcampen is trainen in groepsverband
aan je eigen lichaam. In de buitenlucht
zullen verschillende oefeningen gedaan
worden welke bijdragen aan conditie,
uithoudingsvermogen en kracht. Een

sportieve activiteit!
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Workshops

Bootcamp

www.pegasusevents.nl

Haka
Een Haka workshop is een van de

meest krachtige teambuilding
activiteiten van dit moment. Iedereen

leert individueel in zeer korte tijd hoe te
denken, handelen en slagen als een

hecht team. 

Percussie
Samenwerking wordt tijdens deze

Percussie workshop op een
speelse en dynamische manier
muzikaal belicht. Een originele
opzwepende ervaring met een

gave groove!

1 uur 0,5 uur Vanaf 20 minuten tot 1 uur

Vanaf € 15,- p.p. Vanaf € 20,- p.p. Vanaf € 35,- p.p. 

https://www.pegasusevents.nl/
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Workshops

www.pegasusevents.nl

Curling Workshop
Wie kent het spel curling niet? Deze

ontspannen activiteit is voor iedereen
toegankelijk en kan zowel competitief
als recreatief gespeeld worden. Maak
kennis met ‘de sport met een bezem’!

Vanaf € 40,- p.p.

1 uur

Pub Quiz
Speel met elkaar de twee uur durende
pub quiz met de meest gevarieerde en

creatieve vragen. En dit alles is uiteraard
met een sausje van muziek. Een

gezellige tijd met elkaar dus! Wie weet
het meest en wint de pub quiz?

2 uur

Vanaf € 25,- p.p. 

Archery Tag
Een leuke combinatie tussen trefbal en
paintbal, maar dan met pijl en boog met

zachte foamtops. Blijf in beweging en
schiet je tegenstanders af! Wie is een

echte Robin Hood en schiet alles in de
roos?

1 uur

Vanaf € 40,- p.p. 

https://www.pegasusevents.nl/

