
 

 
 
 

 

Boekingsformulier Lattedralen 

“Het creëren van artistieke bouwwerken door het stapelen van honderden latten - een 
actieve workshop waarbij teamwork voorop staat” 
 

Leren bouwen en teambuilding 
Lattedralen is een activiteit voor alle leeftijden, van educatie voor basis- en middelbare 
scholieren, en voor teambuildingsactiviteiten voor bedrijven en organisaties. 
Elke workshop start met een korte introductie van het begrip architectuur en eenvoudige 
constructieve uitgangspunten. In goed overleg wordt daarna een aantal stapelmethoden 
uitgeprobeerd. Het start met een goed idee of ontwerp waarna de groep samen een 
(origineel) kunstwerk bouwt. Deze manier van werken – het stapelen van latten in 
combinatie met het snelle resultaat – werkt zeer motiverend en leent zich daarom bij uitstek 
voor het oefenen in samenwerken. Omdat er geen gebruik gemaakt wordt van 
verbindingsmiddelen vergt het stapelen precisie, concentratievermogen en creativiteit! 
 
Workshops voor bedrijfsuitjes en festivals 
De workshop start met een introductie door een ervaren begeleider. Er worden inspirerende 
voorbeelden getoond en uitleg gegeven over de techniek en samenwerkingsvormen. Daarna 
gaan de deelnemers in groepen aan de slag met hun eigen bouwwerk. Er wordt een leider 
gekozen en de begeleider geeft tips tijdens het bouwen. Ter afsluiting worden de resultaten 
met alle deelnemers besproken en wordt er een winnaar uitgeroepen voor het meest 
creatieve en mooiste resultaat. Is er nog energie over? Dan bouwt iedereen gezamenlijk een 
zo hoog mogelijke toren. 
 
Workshops voor het onderwijs 
Het lesprogramma start met een introductie in de vorm van een powerpoint-presentatie 
waarin wordt uitgelegd hoe de workshop is opgebouwd. Er worden een aantal inspirerende 
voorbeelden van architectuur getoond en de hierop gebaseerde bouwwerken. Vervolgens 
starten de leerlingen met het bouwen van een zo hoog mogelijke toren. Daarna gaan ze in 
kleine groepjes aan de slag met hun eigen bouwwerk. Er wordt een leider gekozen en de 
begeleider geeft tips tijdens het bouwen. Ter afsluiting worden de resultaten klassikaal 
besproken.  
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Aanbod 
Het Architectuurcentrum biedt Lattedralen aan in vaste modules van 3 of 6 uur. Deze zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. Meer dan 80 deelnemers? Vraag dan om een prijsopgave 
op maat. 
 

Aantal deelnemers  0-40 41-60 61-80 

Aantal begeleiders 2 3 4 

Prijs € voor 3 uren* €650 €950 €1.150 

Prijs € voor 6 uren* €1.150 €1.500 €1.850 

 
* Tijdsindicatie onderwijs: introductie 30 min., workshop 90 min., reflectie 45 min. 
Voorbereiding onderwijs: zorg voor voldoende lokalen met digibord i.v.m. de presentatie 
Begeleiding: 1 begeleider per 20 deelnemers. Genoemde prijzen zijn excl. btw. en bestaan uit 
begeleiding, materialen/latten en transport. 

 
Benodigde gegevens 

 

 
Facturatiegegevens 

Alleen volledig ingevulde boekingsformulieren worden in behandeling genomen. Heeft u een ander 
verzoek? Vraag dan een offerte op maat aan. 

Naam organisatie:  

Adres:  

Postcode + plaats:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Aantal deelnemers:  

Achtergrond deelnemers:  

Voorkeursdatum:  

Voorkeurstijd:  

Workshoplocatie:  

Opmerkingen:  

Naam organisatie:  

Ter attentie van:  

Adres:  

Postcode + plaats:  

Kostenplaatsnummer (indien 
nodig): 

 

Opmerkingen:  
 
 


