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Op bezoek bij een echte uitvinder!
Al eens een pratend koffiezetapparaat ontmoet, een vrolijk robothondje geaaid, een echte
knippertrol gezien, of een kleine koperen kanarie horen fluiten dat het een lieve lust is?
Allemaal heel normaal, in het atelier van Eibert Draisma op de voormalige NDSM Werf: een
unieke, fascinerende wereld, waar je van alles kunt zien, horen en beleven. Van dansende
lampen, rappende robots en apparaten die praten, tot onverwachte ontwerpen en briljante
uitvindingen!
Ontwerper, uitvinder en kunstenaar Eibert Draisma, geeft in zijn atelier onvergetelijke workshops;
uitermate geschikt voor een onovertroffen bedrijfsuitje, verjaardag of een vrijgezellenmiddag.
Wat staat je zoal te wachten?
 Koffie gezet door een sprekend koffiezetapparaat (uiteraard is er ook thee);
 Een kijkje in het leven van een échte uitvinder, inclusief demonstraties en hilarische anekdotes;
 Iedere deelnemer maakt bijvoorbeeld eigenhandig een echte design klassieker
(om mee naar huis te nemen).
Nadere info
 Een gemiddelde workshop duurt 2½ à 3 uur (voertaal Engels of Nederlands): de eerste helft doet
Eibert allerlei uitvindingen uit de doeken, daarna gaan alle deelnemers zelf aan de slag;
 Tijdens de workshop worden er foto’s gemaakt, en na afloop een groepsfoto;
 Het atelier van Eibert Draisma (185m2) is geschikt voor groepen van 8 tot circa 25 deelnemers
(grotere groepen in overleg: zo gaf Eibert o.a. een workshop aan 300 managers in stadion Het Gelredome) ;
 Eventueel kan (als afsluiting) gezorgd worden voor een borrel of diner in het atelier
(ook andere specifieke catering is bespreekbaar);
 Op loopafstand van het atelier zijn diverse goede mogelijkheden voor lunch, borrel of diner;
 Het atelier is makkelijk te bereiken: zowel met eigen- als met openbaar vervoer. Bovendien is er
meer dan voldoende parkeergelegenheid.
Boekingen en kosten
 Eibert Draisma is sinds 21 november 2013 aangesloten bij The Speakers Academy:
neem voor boekingen contact op via http://speakersacademy.nl/
 De gangbare kosten voor bedrijfsuitjes zijn volledig aftrekbaar; meer info hierover vindt u elders
op de “Shop pagina” van mijn website

Met vriendelijke groet, Eibert Draisma.
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