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Doelgroep

Een workshop of een demonstratie is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf 6 à 7 jaar.

Tijdsduur workshop

Je kiest zelf het aantal vogels. Het aantal vogels bepaalt voor een stuk de duur van de workshop. Een 
standaardworkshop met 10 vogels neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Het is ook mogelijk om korte sessies te boeken van ongeveer 30, 60 of 90 minuten. Deze zijn ideaal in te plannen 
voor o.a. familiedagen, meetingbreaks, sportdagen of snel wisselende activiteiten.

De opbouw duurt ongeveer 1 uur, afbreken duurt 45 minuten.

Tijdsduur demonstratie

Een demonstratie duurt 15 tot 45 minuten, afhankelijk van jouw wens en is geschikt voor alle soorten events. Ook 
is het mogelijk een interactieve demonstratie te boeken. Tijdens deze demo betrekken we het publiek en kunnen 
mensen de vogels op de hand nemen. Deze versie is populair bij familiedagen.

De opbouw duurt ongeveer 1 uur, afbreken duurt 45 minuten.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is afhankelijk van de tijdsduur van de workshop. Een workshop kan al vanaf 4 deelnemers, 
met een maimum van 30 deelnemers voor een 2 uur durende workshop. Je kan verschillende workshops na elkaar 
boeken.

Een (interactieve) demonstratie kan doorgaan voor groepen tot 200 deelnemers.

Kledingtip

Draag gemakkelijke kledij aangepast aan het weer.

Locatie en benodigdheden

Deze activiteit vindt outdoor plaats. Ook bij regen gaat deze workshop gewoon door, uitgezonderd bij onweer, hagel 
of sneeuw.

Wij stellen een unieke locatie voor in jouw buurt, afgestemd op jouw wensen en budget. Dit kan gaan van een 
sportterrein, een privé-tuin of één van onze eigen toplocaties!

Beschik je over een eigen locatie? Dat kan. We hebben een ruimte nodig van minstens 35 op 15 m, gelegen in een 
rustige omgeving.

Taal

Deze activiteit wordt standaard begeleid in het Nederlands. Maar het kan ook in het Frans of Engels. Geef ons je 
voorkeur door.

VALKERIJ

https://www.touche-experience.be/
https://www.touche-experience.be/
https://www.touche-experience.be/offerte-aanvragen/
https://www.touche-experience.be/
https://www.touche-experience.be/offerte-aanvragen/
https://www.touche-experience.be/contact/

