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Gong Fu Cha  "De kunst van het theezetten" 
 

DATUM: 19 Oktober 2016 

TIJDSDUUR: 2 uur (19:30) 

LOCATIE: Kreatief Pakhuis, Lagedijk 146-B Zaandijk 

PRIJS:49,50 

 

Op deze avond zal een heuse theesommelier ons meenemen naar de rustieke 

wereld van een klassieke theeceremonie met een meditatief karakter. 

Gong fu Cha betekend vrij vertaald “de kunst van het thee zetten“ belangrijk 

tijdens een ceremonie  is dat  de sfeer ongedwongen is. 

Iedereen mag eraan meedoen en er mag overal over gepraat worden, behalve 

over zaken en politiek.    

De Theesommelier zal u een klein stukje mee nemen in de geheimen en tradities 

van de Gong fu Cha. Tijdens een Gong fu Cha wordt gebruik gemaakt van een 

kleine Gaiwan (ter grote van een koffiekopje) en kleine schaaltjes door gebruik 

te maken van een Gaiwan is het mogelijk dat de thee meerde keren wordt 

opgegoten, waardoor je na elke op schenking een unieke smaak beleving zult 

ervaren. Een kwaliteitsthee kan wel 8 maal worden  opschonken, dit is mogelijk 

omdat je de thee elke keer maar kort laat trekken. Kortom tijdens een Gong fu 

Cha  leert u wat genieten is van thee, dit wordt mogelijk door dat er rust, tijd en 

aandacht aan de manier van theezetten wordt geschonken.  

De  Gong Fu Cha is in ontstaan tijdens de Ming Dynastie van 1868 – 1644 v. 

Chr.  

We serveren tijdens de ceremonie een tweetal bijpassende theeamuses die 

speciaal gemaakt zijn voor deze ceremonie. 

De kosten voor de Xperience kunnen aan ons overgemaakt worden op rekening 
IBAN: NL89 INGB  0007 4 122 25  tnv MasterXperience, vermeld " Gong fu Cha" 
en datum. Zodra de betaling bij ons binnen is, is je reservering definitief. Hier krijg 
je een bevestiging van. 
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Je inschrijving is als het kopen van een kaartje voor een voorstelling. Indien je 
door omstandigheden verhindert bent te komen is er geen restitutie. 
Je mag natuurlijk wel op de gereserveerde dag je (leuke) schoonmoeder, zus of 
vriend sturen. 
 
Voor vragen of contact: info@masterxperience.nl 
 


