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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Kategorier: Upplevelser, Gallerier och konst
Position: 58.399,13.8513

Kontaktuppgifter
Tel: 0730563311
E-post: melltorpce@hotmail.com
Hemsida: camillashop.se
Facebook: https://www.facebook.com/camillaengdahldesign/

Beskrivning
En keramikverkstad med brett sortiment.

I Camillas verkstad tillverkas det bruks-produkter i scandinaviskt
enkel och vacker design. Dessa praktiskt funktionella produkter
samsas i verkstaden med en hoper galna och kul figurativa
burkar, som görs med glädje och skaparlust till unika objekt.
Sortimentet är varierat och engagemangen är många. De är
numera ofta flera som jobbar i verkstaden samtidigt för att kunna
leverera beställningar över stora delar av Europa.

De tar emot för besök i verkstaden och växthuset några gånger
om året. Det har blivit Afternoon Tea på söndagar med möjlighet
att prova att dreja bl a. Verkstaden kan man besöka dagligdags,
fram till 16.00. Avvikelser förekommer, så slå gärna en signal
innan.

DROP-IN-DREJNING i Hjo sommartid. Övriga tider se hemsida.
Bokningar av grupper tas emot under hela året. Vid bokningar så
kan man vara upp emot 20 personer. Man turas om att dreja och
´greja´, dvs bygga och skapa vid arbetsbord. Hjälp och
instruktioner får man på plats. Denna aktivitet passar alla åldrar.
Allt som görs glaseras och bränns. Man hämtar allt efter ca 2-3
veckor.

Vill du boka så maila mellorpce@hotmail.com 

Priser och info hittar du på hemsidan.

Varmt välkomna till Camilla och hennes medhjälpare i både 
Skövde och Hjo.

Priser
Besök våran hemsida för mer information.

Öppettider
Besök våran hemsida för mer information.

Vägbeskrivning
I Skövde ligger verkstaden på bostadsadressen i kvarteret
Norrmalm.
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