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Photos Gone Wild
- en verden af spændende fantasidyr og andre sjove former i naturen

www.photosgonewild.dk

– en spændende og anderledes natur- & sanseoplevelse,
hvor vi stiller skarpt på fantasidyr og andre sjove former
i naturen. Workshoppen indledes med peptalken: 
LiVsgLÆDE & FanTasiDYr – inden vi drager ud i 
naturen for selv at fotografere.
Photos Gone Wild stiller 10 digitale kameraer til rådighed 
og underviser i ind- og udland.

Efter en aktiv og fantasifuld workshop i naturen:
•  har alle fået en fælles oplevelse, en ny referenceramme 
 og en dag de aldrig glemmer
•  har deltagerne fået muligheden for at fordybe sig og
 tænke nye kreative tanker
•  har alle fået en smagsprøve på hvordan mødet med  
 fantasidyr er en kilde til evig livsglæde 
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akTiV 
WorksHoP 
i naTUrEn

Tilmeld dig mit NYHEDSBREV og hold øje med naturen!

 Ring 40 37 33 21 og få et uforpligtende tilbud

Photos Gone Wild
Mette BL Thomsen 

Køgevej 44 C 1. th • DK - 4000 Roskilde
+45 40 37 33 21

mette@photosgonewild.dk
www.photosgonewild.dk

”Jeg vil varmt anbefale både peptalk og workshop. Jeg har kun positive 
tilbagemeldinger fra alle deltagere. Mettes entusiasme og glæde smitter
af på alle omkring hende”
Mette Bach Glitzky.  
Landinspektør og medindehaver af Landmålergården

•  Fordi det er sjovt og hjælper hjernen med at turde
 tænke nye kreative tanker
•  Fordi det er intelligent at forbinde sig med naturen 
 på nye spændende måder
•  Fordi det afhjælper stress, forebygger sygdomme 
 og styrker sammenholdet

LiVsgLÆDE & FanTasiDYr
- når du og dit team gerne vil fi nde nye veje til at smile

LiVsgLÆDE & naTUroPLEVELsEr
- når du og dit team har lyst til en sjov og aktiv workshop
 i naturen, hvor aLLE kollegaer og HELE familien 
 kan være med!

Book PEPTaLkEn

Book WorksHoPPEn

Hvorfor overhovedet 
inTErEssErE sig for FanTasiDYr?

TiLFrEDsE kunder siger:
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