WORKSHOP ANJA CHRISTIANSEN
Wanneer:

24 en 25 oktober 2020

Waar:

Hondenschool Dogmania, Bant

Tijd:

10:00 tot 17:00 (beide dagen)

Wie:

Iedereen, alle niveau’s

Plaatsen:

10 deelnemers met hond
Kijkersplaatsen onbeperkt

Prijzen:

Met hond: €150 (1 dag), €270 (2 dagen)
Zonder hond: €60 (1 dag), €100 (2 dagen)

Alle prijzen zijn inclusief koffie/thee met wat lekkers en een
heerlijk lunchbuffet. Vegetarisch mee-eten is mogelijk.

Over de instructeur
Anja is meervoudig Europees Kampioen Heelwork to Music
(2012, 2013, 2014) en Wereld Kampioen Heelwork to Music
(2014) met haar Border Collie Queeny. Ook met haar jongste
hond Magic loopt zij zowel in de Freestyle als in de HTM op het
hoogste niveau. Samen laten zij de meest schitterende routines
zien, die zowel op technisch als op artistiek gebied van zeer hoog
niveau zijn. Anja is een ster in muzikale interpretatie en
choreografie en deelt haar kennis graag met ons.
Over de workshop
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het programma. Dit
wordt deels bepaald door de deelnemers, dus geef vooral door
wat je graag zou willen leren.

Overnachting
In de buurt van Bant zijn vele locaties waar je kunt overnachten. Kortste klap is het Van de Valk Hotel
in Emmeloord of Hotel van Saaze in Kraggenburg,, waar ook honden welkom zijn.
Voorwaarden
Bij aanmelden voor een plek met hond wordt een eerste termijn van 25 euro per dag van deelname
gevraagd, ter definitieve reservering van je plaats. Het resterende bedrag dient vóór 1 september
2020 overgemaakt te worden. Bankrekeningnummer NL66 ASNB 0709 1374 86 op naam van N. Goes
te Ens. Tot 4 weken van tevoren kun je annuleren, onder aftrek van 10% administratiekosten. Daarna

is restitutie niet mogelijk; je kunt wel een ander jouw plaats in laten nemen. Wanneer de
workshop(s) niet doorgaan wordt je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt het reeds
betaalde bedrag volledig geretourneerd. Deelnemen geschiedt op eigen risico; de
workshoporganisatie nog de instructeur is verantwoordelijk voor geleden schade.

Vragen en aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kun je een mailtje sturen naar Nikky Goes via
info@dogsfocus.nl. Aanmelden kan vanaf woensdag 1 april.

