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PaperPassion het event voor paperlovers!  

Even weer een update na de vakantie. Oef wat was het warm maar wij hebben niet stil gestaan! Net de 

vakantieperiode achter de rug en weer iets leuks om naar uit te kijken. Wij zijn aan het aftellen want 18 t/m 

20 oktober 2018 is het zover! Dan vindt in de Koepelhal Tilburg de derde editie van PaperPassion plaats. 

Het wordt weer zo leuk! We zijn in de zomer gewoon lekker doorgegaan ook met de mooie verhalen van 

onze exposanten. Elke dinsdag lees je hier een leuk persoonlijk interview, leuk om eens te lezen hoe zij ooit 

begonnen zijn en wie hen inspireert! BLOG: #deelnemerdinsdag ook zorgt onze redacteur Kim elke 

donderdag voor leuke DIY tips met gratis downloads.  
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TICKET  

 

Geen tijd? Gewoon een kwestie van PLANNEN!  
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Planner Cafe tijdens PaperPassion met 

Dutch planners & Friends!  

Kom langs met al je planner vragen, ga lekker aan de slag met de spullen die klaar staan of volg een 

workshop. Maak je planner klaar voor de herfst/Halloween/winter/Kerst met Make&Takes en workshops 

die gegeven worden op de beursvloer. Kan je niet wachten om naar huis te gaan zodat je met je gekochte 

spullen aan de slag kunt gaan? Schuif gezellig bij ons aan in het planner Café en ga direct aan de slag met je 

beurs aankopen! Check onze deelnemerslijst want we hebben echt superleuke nieuwe planner exposanten en 

de deelnemerslijst wordt nu dagelijks gevuld!  

 

Wat is er allemaal te doen op Paperpassion?  
We hebben leuke designers en bijzondere deelnemers! Beelden zeggen meer dan duizend woorden, dus 

hierbij een kleine sneakpeak. Ook de fabrikanten/importeurs pakken uit met de nieuwste materialen. Ze 

staan er niet zelf maar zetten hun designers in. Volop inspiratie met de nieuwste producten. Handen uit de 

mouwen. Schuif aan voor een make & try! Toch fijn als je niet kunt kiezen en je favoriete markers, 

panpastels e.d. eerst even uit kunt proberen? Van masterclass tot gratis make & try'!  
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Shoppen of aanschuiven bij specialisten, leuke workshops, make & takes informatie en beleving, Is 

PaperPassion iets voor jou? Wij denken zeker van wel! Kijk gerust op de website of volg ons via 

@paperpassiondebeurs of #paperpassionbeurs. Vrijdag starten de inschrijvingen van de workshops. Zo 

hebben we alleen al aan de grote demotafels een continue programma voor workshops & make & takes van 

o.a. : Fauve van Maanen, Kim van Ravesteijn, Tineke Visser, Femke Kokke, Denise Beckand , Charlene vd 

Vorst, Karen Hemel, Cordine van der Touw, Yvonne van de Berg, Julia Woning, Miranda v.d. Bosch, etc,,,, 

En nog vele andere designers zoals b.v.  

Birgit Koopsen die op donderdag masterclasses komt geven.  
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Canon TRAKTEERT Jij maakt kans 

op de Selphy & IXUS!  

Iedereen die zich inschrijft voor de PaperPassion 

nieuwsbrief en ook alle bestaande nieuwsbrief 

lezer(s)essen maken kans op een Canon Selphy 

inclusief IXUS  

t.w.v. ruim 250 euro! Canon pakt tijdens de 

beursdagen enorm uit met voorbeelden en tips & 

trics. Tineke Visser helpt je op weg met creatieve 

tips en gratis make & takes. Canon zorgt tevens 

voor leuke supplies in de goodiebag!!  

 

Geef je leven een creatieve stijl met Creëer Magazine! 

Onze media Partner uitgeverij Scala komt met een nieuw blad: Creëer Magazine: een tijdschrift met de 

focus op jouw creatieve levensstijl. Ga aan de slag met gave DIY projecten, droom even weg bij de stijlvolle 

foto’s en raak geïnspireerd door de lifestyle verhalen. Met handige tips geef je binnen no-time een creatieve 

draai aan jouw leven. Bestel Creëer Magazine t/m 15 oktober met gratis verzending! Creëer Magazine wordt 

vanaf 30 oktober bij abonnees en bestellers bezorgd.  
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Volg ons op Social Media! 

We zetten 100% in op inspiratie, DIY tips en je blijft op de hoogte van het laatste nieuws,  

leuke prijzen en gratis downloads van onze designers en exposanten!  

Ons redactieteam bestaat ook uit echte PaperLovers... 

Als je op de hoogte wilt blijven van alle aanvullingen, voorbereidingen, #DeelnemerDinsdag, DIY 

Donderdag, Holland's got PaperTalent, #letsketchstarted, ga dan naar onze Facebook PaperPassion of volg 

ons actief INSTA #paperpassionbeurs en INSTA stories .  

Dan blijf je op de hoogte!  

 

Tickets  

MEER INFORMATIE 

Entreeprijzen:  

€ 8,50 p.p.online in voorverkoop *) € 

10,00 p.p. aan de kassa Kids:  

€ 5,00 p.p. online in voorverkoop*) 

Leuke tip voor de herfstvakantie!  

Volg workshops en neem een voordelig passepartout #creatief weekendje weg Locatie:  

Koepelhal Spoorzone, direct achter het centraal station van Tilburg. 

*) kosten per bestelling 0,50. De voorverkoop stopt op 17 oktober  

Kids onder begeleiding van een volwassene  

 
Uitschrijven nieuwsbrief  
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