masterclass

Dress
Your
Table

9 december
the Wunderkammer
&
18 december
Oogenlust

Florian Seyd en Ueli Signer

Hoe dekt u deze kerst en
oud & nieuw uw tafel?
Laat u inspireren door
Residence’s favoriete sfeermakers
en kom naar de exclusieve
Masterclass Dress Your Table.
Maandag 9 december
the Wunderkammer
Meester bloemist Florian Seyd en Ueli
Signer vormen het duo The Wunderkammer,
bekend van hun tweejaarlijkse ‘pop-up
store’ Shop for a Week in Amsterdam.
Samen met hun team creëren zij de mooiste
stijlen in privéhuizen en op hoogstaande
internationale evenementen. Het liefst
werken zij met floralia en naturalia.
De Masterclass vindt plaats in de Shop for
a Week, Kerkstraat 163 in Amsterdam,
vlakbij het Rijksmuseum. De tijdelijke
winkel annex galerie is op deze dag
exclusief voor Residence-lezers geopend.

Programma

Residence

10:00 o ntvangst met koffie/thee en exclusief kerstgebak
10:30  introductie, inspiratie en live demonstratie;
hoe creëert u een feestelijke tafel in een
Wunderkammer-stijl? U ontvangt tips en een
feestelijk cadeau.
12:30  rondkijken, inspiratie opdoen en shoppen
in de Shop for a Week
Aantal deelnemers: maximaal 30

Woensdag 18 december
Oogenlust
Meesterbloembinder Marcel van Dijk en
zijn vrouw Monique zijn de bevlogen eigenaren van Oogenlust. Met hun team toveren zij nationale en internationale events
en locaties om in onvergetelijke ervaringen.
Oogenlust neemt u graag mee in de wereld
van stijlvol tafelen. Dichtbij de natuur, letterlijk en figuurlijk. Passioneel gebracht,
want daar draait het om bij Oogenlust. De
Masterclass wordt georganiseerd in de
nieuwe winkel; het mooie, groene Domein
Oogenlust, dat eind oktober aan Hees 4 in
Eersel haar deuren heeft geopend.

Programma

Monique en Marcel van Dijk
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10:00 ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
10:30  introductie, inspiratie en live demonstratie; hoe
creëert u een feestelijke tafel in een Oogenluststijl? U ontvangt tips en een feestelijk cadeau.
12:30  rondkijken, inspiratie opdoen en shoppen in de
nieuwe winkel Domein Oogenlust in Eersel.
Aantal deelnemers: maximaal 30

Schrijf u nu in
Laat u inspireren door the Wunderkammer
of Oogenlust. Ontdek hoe u met de
mooiste natuurlijke materialen van uw
kerst- en oud & nieuwtafel een originele
beleving voor vrienden en familie maakt.  
Voor de masterclass betaalt u slechts € 90
per persoon. Ga snel naar residence.nl
en schrijf u in voor vrijdag 29 november
2013. Inschrijven per persoon. Na
inschrijving & betaling sturen wij u een
bevestiging met een routebeschrijving.  
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