Schildersport
Ieder team kent specialismen met een taakverdeling èn werkt naar één gezamenlijk doel. Zo ook bij
Schildersport. Tijdens de brainstormsessie verbeeldt elk team zijn ideeën in een ontwerp. De deelnemers
leren de kneepjes van het schilderen.
Elke locatie kan tot schildersatelier worden omgetoverd. Voor elk team van vijf personen staan de witte
schildersdoeken op de ezel klaar. Uitgangspunten zijn dat alle teamleden een even belangrijk aandeel in
hun kunstwerk hebben zowel inhoudelijk als praktisch en dat de deelnemers in zeer korte tijd hetzelfde
creatief proces doormaken als een professionele kunstenaar. Elk team presenteert zijn kunstwerk met een
verslag.
Per team 1 schilderij. Wij verzorgen na afloop het vernissen, inlijsten en de bezorging.
Duur: 2 uur.
Prijs: tot 20 personen

€

800

50-75 personen

€

2.625

20-35 personen

€

1.500

75-100 personen

€

3.500

35-50 personen

€

1.750

100 +

op aanvraag

Rembrandt Revisie
Rembrandt heeft zijn imposante schilderstuk De Nachtwacht niet in zijn eentje gemaakt. In zijn atelier
stonden de leerlingen te popelen om zijn geheimen te leren kennen. Met een knipoog naar de werkwijze
van de grote meester gaat het in dit programma net zo.
Een eigentijdse "Rembrandt" - één van onze kunstenaars - maakt in overleg met u het ontwerp voor uw
imposante en magnifieke schilderij. Uw gasten schilderen als leerlingen van Rembrandt. Met een vrolijke
taakverdeling, net als vroeger. Zij zijn onder andere verfmenger, kwastenwasser, achtergrondschilder,
detailschilder of lijntrekker. In teams maken zij zo een deel van het uiteindelijke totaalschilderij. Hoe
meer leerlingen, hoe imposanter het kunstwerk.
Het eindresultaat wordt na ongeveer twee weken keurig afgewerkt bij u afgeleverd.
Dit programma is toepasbaar als u een fraai eindresultaat binnen korte tijd met een grote groep tegelijk
wilt maken. Bij fusie of reorganisatie, kick-off, personeelsfeest of jubileum.
En natuurlijk bij uitstek geschikt voor buitenlandse gasten.
Duur: 1,5 uur.
Prijs: tot 20 personen

€

1.100

50-75 personen

€

2.750

20-35 personen

€

1.500

75-100 personen

€

3.500

35-50 personen

€

2.000

100 +

op aanvraag
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Kunstworkshop
programma prijslijst

Druk, druk, druk…een opeenstapeling van activiteiten die je gestructureerd moet aanpakken.
Dit programma verbeeldt dit proces in combinatie met de kunst van het sjabloondrukken.
Voor elk team dekken wij een werktafel in met alle attributen en materialen. De deelnemers zijn samen
kunstenaar en productiebedrijf tegelijkertijd. Ze gaan brainstormen, ontwerpen, kleuren bepalen,
sjablonen snijden. Elk team maakt zijn eigen kunstwerken in seriedruk. Tenslotte leren ze hoe een
grafisch kunstenaar zijn werk nummert, signeert en inlijst. Elke deelnemer gaat met een ingelijst
kunstwerk naar huis en één kunstwerk per team is voor het kantoor.
Duur: 2,5 uur bij teams van vijf personen.
Prijs: tot 20 personen

€

800

50-75 personen

20-35 personen

€

1.400

75-100 personen

35-50 personen

€

2.000

100 +

€

3.000

€

4.000

op aanvraag

Beeld Bouwen
Eén groot blok mergel, log en zwaar. Een probleem om samen aan te pakken! We maken samen een
ontwerp, verdelen het werk en zagen het blok in stukken. En dan hakken, zagen, passen, meten, boren,
vijlen en schuren. Uit het oorspronkelijke blok ontstaat een prachtig nieuw kunstwerk.
De locatie van uw keuze wordt omgetoverd tot een beeldbouwatelier. U werkt in mergel, een zachte
Nederlandse natuursteen, die iedereen kan bewerken. Teams van vijf personen.
Ieder teamlid krijgt een eigen gespecialiseerde taak. Elk team licht na afloop zijn kunstwerk toe met een
rap. Na afloop neemt elk team zijn beeldbouwsel mee op een hardhouten sokkel.
Duur: 2 uur.
Prijs: tot 20 personen

€

20-35 personen
35-50 personen

650

50-75 personen

€

875

75-100 personen

€

1.250

100 +

€

1.875

€

2.500

op aanvraag

Aan het Meesterwerk
Een kunstenaar maakt speciaal voor uw evenement een passend kunstwerk. In een prachtige atelierambiance zijn uw gasten om de beurt "eventjes kunstenaar": spectaculair tijdens het evenement en
daarna nog jaren een uniek en schitterend aandenken.
Ruim voor het evenement maakt een kunstenaar van uw keuze in overleg met u een ontwerp, afgestemd
op uw thema, wensen, deelnemersaantal en de beschikbare tijd. U krijgt het ontwerp ter goedkeuring
enkele weken voor uw evenement.
Wij richten in uw feestlocatie een kleurrijk kunstatelier in, vanwaar een kunstschilder in vol ornaat uw
gasten uitnodigt om zelf eventjes kunstenaar te zijn.
Het totstandkomen van het kunstwerk - de gasten in schilderscape en baret aan het grote doek - is op
zich al een spectaculaire act tijdens uw evenement. Daarnaast garanderen wij een werkelijk prachtig
eindresultaat. Na enkele weken wordt het schilderij zorgvuldig afgewerkt en ingelijst bij u afgeleverd.
Uitstekend toepasbaar tijdens een opening, jubileum of afscheidsfeest met grote aantallen deelnemers.
Duur: 2 (standaard) – 4 uur
Prijs: tot 100 personen € 1.100, 100-250 personen € 1.500 en 250-500 personen € 2.500.
500 + op aanvraag.
N.B. De prijs van dit programma is inclusief klein ontwerp (max. 4 doeken, totaal formaat 80 x 120 cm)
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Druk in Bedrijf

Een kunstgeschenk is altijd leuk. Nog leuker is het om een geschenk een persoonlijke tint mee te geven.
Uw deelnemers decoreren zelf hun eigen onderbord, beker of mok. Individueel of in teamverband. Al dan
niet met een bepaalde thematiek of kleurengamma.
Wij richten uw locatie in tot atelier. Fijnzinnig uit het losse polsje experimenteren of complexe laag-overlaag – technieken gebruiken… het kan allemaal met Talens porseleinverf. Uw deelnemers nemen hun
porseleinen kunstwerken in beschermende verpakking mee. Inclusief een afbakrecept, waarmee men de
decoratie vaatwasmachinebestendig maakt.
Duur: 1,5 uur.
Prijs:

tot 20 personen

€

20-35 personen
35-50 personen

525

50-75 personen

€

900

75 +

€

1.500

€

2.250

op aanvraag

Mozaïek Maken
Ieder draagt letterlijk zijn steentjes bij om samen decoratieve panelen te ontwerpen en te beplakken. Een
gezellige ontspannende activiteit. U werkt in kleine teams.
Eerst brainstormen over de doelstelling of het thema. Daarna gaan uw deelnemers inventief passen en
meten. Zo geven zij hun ideeën vorm. We werken in teams van vijf personen. Elk team maakt zijn eigen
tableau. We werken met porseleinen wandtegels van MOSA.
Meerdere panelen kunnen we samenvoegen tot een groter geheel. Die kunt u gebruiken als wandobject,
vloer, tafelblad of receptiebalie.
Duur: 2,5 uur.
Prijs:

tot 20 personen

€

20-35 personen
35-50 personen

650

50-75 personen

€

875

75-100 personen

€

1.250

100 +

€

1.875

€

2.500

op aanvraag

Glas Werkt
De mooiste relatiegeschenken maken uw gasten zelf! Uw deelnemers decoreren zelf hun eigen glaswerk.
Glazen, karaffen, windlichten of schalen, noem het maar op. Individueel of in teamverband: één ding is
zeker: Glas Werkt!
Werken met het materiaal glas laat de deelnemers tijdens uw evenement actief ervaren wat dit inhoudt.
Wij bieden een scala aan technieken en programma's waarbij u met glas aan de slag gaat zoals glas
graveren met elektrische graveerstiften, glas etsen en glas schilderen met transparante glasverf. De
deelnemers nemen hun eigen glazen kunstwerk in beschermende verpakking mee naar huis.
Duur: 1,5 uur.
Prijs:

tot 20 personen

€

20-35 personen
35-50 personen

525

50-75 personen

€

900

75 +

€

1.500

€

2.250

op aanvraag

Prijzen zijn inclusief reis- en eventuele afleverkosten uitgaande van 2 reisuren per persoon en 150 km per
auto, maar exclusief kosten voorbezoek en ontwerpkosten.
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Porselein Festijn

Ontwerpkosten

Lijsten

Klein formaat

€ 350

(t/m 4 doeken, tot. 80x120 cm)

Aluminium 60 x 68 cm

€ 40

Groot formaat

€ 500

(t/m 20 doeken)

Hout 60 x80 cm

€ 90

Mega formaat

€ 750

(vanaf 20 doeken)

Bladzilver 60 x 80 cm

€ 200

Bladgoud 60 x 80 cm

€ 200

Studio fotografie
Digitale fotografie+bewerking+opslag op CD bij enkel doek

€ 32,50

Digitale fotografie+bewerking+opslag op CD bij 4 doeken

€ 48,75

Digitale fotografie+bewerking+opslag op CD bij 10 doeken

€ 65,00

Beeldrecht
Op de ontwerpen voor kunstwerken berust beeldrecht. Dat beeldrecht kan worden afgekocht door betaling
van 2 maal de ontwerpkosten.

Accessoires
Ingelijste reproductie van het schilderij

bij afname van minimaal 10 stuks

€ 20,00

Schorten met full colour opdruk

bij afname van minimaal 50 stuks

€ 10,00

T-shirt met full colour opdruk

bij afname van minimaal 50 stuks

€ 7,50

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW

Voltastraat 1-D, Ede
Postbus 4123, 6710 EC Ede
Tel: (0318) 438 909
Fax: (0318) 438 387
E-mail: info@art-and-identity.nl
Website: www.art-and-identity.nl
Rabobank 37 70 87 327
KvK Arnhem 09125185
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Overige prijzen

