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VEJLE



SENSOMMER OG JUL
Sensommerens og julens varme, glødende og intense farver er som skabt til at 
lave kreative og fortryllende kreationer. Hvad enten du vælger onsdagsholdet 
eller et af torsdagsholdene, lærer du om forskellige teknikker til at skabe smuk-
ke blomsterdekorationer.

Hver kursusdag byder på en ny, spændende og kreativ opgave. Undervejs i kur-
set fortæller og viser vores faguddannede medarbejdere dig fremgangsmåder, 
ligesom vi giver dig tips og tricks til at sammensætte flotte farvekombinationer 
med den helt rigtige teknik.

Onsdagsholdet

Pris:
750 kr. for 5 gange undervisning
Materialeforbrug: 
Cirka 185 – 225 kr. pr. gang

Tid: Kl. 17.30 – 20.15

Onsdag 11. september (Uge 37)
Onsdag 2. oktober (Uge 40)
Onsdag 30. oktober (Uge 44)
Onsdag 20. november (Uge 47)
Onsdag 11. december (Uge 50)



Torsdag 12. september (Uge 37)
Torsdag 3. oktober (Uge 40)
Torsdag 31. oktober (Uge 44)
Torsdag 21. november (Uge 47)
Torsdag 12. december (Uge 50)

Torsdagsholdet

Tidspunkter:
Kl. 10.00 – 12.45 (Hold 1)
Kl. 13.30 – 16.15 (Hold 2)
Kl. 18.00 – 20.45 (Hold 3)
Du vælger enten hold 1, 2 eller 3, 
når du tilmelder dig i butikken.

Pris:
750 kr. for 5 gange undervisning
Materialeforbrug:
Cirka 185 – 225 kr. pr. gang



KRANSEKURSUS

Kursusdato: Lørdag 31. august

Praktisk info
Tid: Kl. 9.30 – 16.00
Pris: 350 kr. pr. kursus
Materialeforbrug: Afregnes efter forbrug

Vil du lære at binde smukke og stemningsskabende kranse i sensommerens 
smukkeste farver? På kransekurset lærer du stikke-, lime- og bindeteknikker. Ma-
terialerne vil blandt andet være snitblomster, kogler, grene, skaller og tørrede 
blomster. Du vælger selv, hvor mange kranse, du ønsker at lave.

Ved middagstid er der indlagt en frokostpause, hvor du har mulighed for at 
nyde en medbragt madpakke eller købe en sandwich i sandwichbaren lige ved 
siden af Vesterport Blomster.



Praktisk info
Tid: Kl. 9.30 – 16.00
Pris: 350 kr. pr. kursus
Materialeforbrug: 750 kr

JULEKURSUS
Elsker du duften af jul, de flotte farver og den omfavnende julehygge? På vores 
julekursus får du inspiration til at gøre julen endnu hyggeligere med flotte ju-
ledekorationer, julepynt og naturligvis adventskransen. På kurset laver vi fire 
kreationer.

Kursusdato: Lørdag 23. november

Ved middagstid er der indlagt en frokostpause, hvor du har mulighed for at 
nyde en medbragt madpakke eller købe en sandwich i sandwichbaren lige ved 
siden af Vesterport Blomster.



PÅSKEKURSUS
Vesterport Blomsters påskekursus er for dig, der gerne vil lege med påskens 
smukke farver. På kurset skal vi binde den smukkeste påskebuket og lave pynt 
til påskebordet. Du arbejder med forskellige farvenuancer - lige fra de creme-
farvede til de stærke og fyldige farver.

Kursusdato: Lørdag 21. marts

Praktisk info
Tid: Kl. 9.30 – 16.00
Pris: 350 kr. pr. kursus
Materialeforbrug: 600 kr

Ved middagstid er der indlagt en frokostpause, hvor du har mulighed for at 
nyde en medbragt madpakke eller købe en sandwich i sandwichbaren lige ved 
siden af Vesterport Blomster.



Ønsker du et kursus for dig, dine kolleger, venner og 
veninder, og kan du samle minimum 10 deltagere,
laver vi gerne et skræddersyet kursus specielt til jer.

Spørg efter skræddersyede kurser i butikken, skriv til
4207@interflora.dk eller ring til os på 75 82 26 65.

SKRÆDDERSYEDE KURSER



Vestergade 43, 7100 Vejle
75 82 26 65

MobilePay 65035
4207@interflora.dk  

www.vpb.dk

Vesterport Blomster

Vesterport Blomster er Vejles ældste og største blomsterfor-
retning med et stort udvalg i buketter, dekorationer, kistepynt 
og kranse. Alt sammen skabt af vores dygtige, faguddannede 
medarbejdere, der står klar til at tage imod dig på et af vores 
mange kurser.

I et blomstrende univers i vores dejlige kursuslokale på 1. salen 
får du inspiration, tips og tricks. Du lærer forskellige binde-
teknikker, arbejder med tidens trends og prøver kræfter med 
nye, spændende materialer i årstidens smukke farvenuancer. 
På kurserne arbejder alle deltagerne med de samme ting.

Vi har alle materialer klar, så du skal blot møde op med godt 
humør og lysten til at udfolde din kreativitet. Vi har naturligvis 
altid kaffe på kanden og lidt godt til ganen.

Tilmelding
Du tilmelder dig og betaler i butikken eller ved at indbetale kur-
susgebyret på MobilePay til 65035. Materialer betales undervejs.

Se alle kurser på www.vpb.dk

 


