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Workshop  Delicatessen schilderen

Omschrijving Delicatessen schilderen in een feestelijke en smakelijke workshop. Iedere deelnemer krijgt een  
 doek van 40x40 cm. Na een uitleg over materiaal, techniek en compositie kunnen de deelnemers 
 één van de door ons verzorgde lekkernijen kiezen. De delicatessen mogen voor aanvang   
 worden aangevallen, maar nog niet in hun geheel verdwijnen! Op basis van wat er gekozen wordt  
 maken de deelnemers een achtergrond in kleur en structuur met acrylverf. Na het drogen van de  
 achtergrond schetsen we met pastel een compositie op het doek. Daarbij zijn er allerlei  
 mogelijkheden voor vergrotingen en vervormingen. Deze schets werken we verder uit met acrylverf.  
 Tijdens de workshop geeft de kunstenaar tips en biedt hulp bij vragen. Na afloop kunnen de  
 deelnemers het werk meenemen. Bij deze workshop wordt gewerkt met goede kwaliteit  
 kunstenaarsmaterialen . 

Deelnemers 8-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 2,5 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Zowel binnen als buiten mogelijk 
 wanneer slechtweervoorzieningen worden getroffen / binnenvloer afdekken tegen vervuiling / tafels  
 (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende licht en werkbare temperatuur nodig /  
 elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Deze workshop is goed in te passen in een  dagprogramma/ arrangement. De delicatessen  worden  
 met u in overleg gekozen, er zijn verschillende mogelijkheden en  arrangementen. Voor informatie  
 kunt u contact met ons opnemen.
 Als extra mogelijkheid biedt kunst-workshop de mogelijkheid het werk te vernissen en in te lijsten,  
 of de werken samen te voegen tot één groot schilderij. Deze werkzaamheden vinden plaats in en  
 worden geleverd vanuit het atelier in Wageningen. Wanneer u gebruik wilt maken van deze  optie  
 kunt u ons bellen of mailen voor meer informatie.

Prijs € 650,-
 De prijs is inclusief verf, gereedschap en schilderdoeken (andere formaten mogelijk) en exclusief 
 reis- en transportkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Bloemen schilderen

Omschrijving Bloemen schilderen lijkt misschien oubollig maar het blijkt in de praktijk een zeer levendige   
 workshop te zijn. Iedere deelnemer krijgt een doek van 40x40 cm. Na een korte uitleg over   
 materiaal, techniek en compositie kiezen de deelnemers een bloem uit een gevarieerd boeket.  
 Op basis van deze bloem zetten de deelnemers een achtergrond op met acrylverf. Als deze is  
 aangedroogd wordt er met pastel een compositie op het doek geschetst. Daarna wordt deze  
 schets verder uitgewerkt met acrylverf. Tijdens de workshop geeft de kunstenaar tips en hulp bij  
 vragen. Na afloop wordt het werk gezamenlijk besproken. De deelnemers kunnen na afloop hun  
 werk meenemen. Bij deze workshop wordt gewerkt met goede kwaliteit kunstenaarsmaterialen. 

Deelnemers 8-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 2,5 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Zowel binnen als buiten mogelijk 
 wanneer slechtweervoorzieningen worden getroffen / binnenvloer afdekken tegen vervuiling / tafels  
 (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende licht en werkbare temperatuur nodig /  
 elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Als extra mogelijkheid biedt kunst-workshop de mogelijkheid het werk te vernissen en in te lijsten,  
 ook kan het werk samengevoegd worden tot één groot schilderij. Deze werkzaamheden vinden  
 plaats in en worden geleverd vanuit het atelier in Wageningen. Als u gebruik wilt maken van deze  
 optie kunt u ons bellen of mailen voor meer informatie.

Prijs € 650,-
 De prijs is inclusief verf, gereedschap en schilderdoeken (andere formaten mogelijk) en exclusief 
 reis- en transportkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Portret

Omschrijving Schilder een portret van je collega. Een workshop die goed is voor de observatie, de lachspieren  
 en het contact. De deelnemers zitten tegenover elkaar en krijgen een doek van 40x40 cm. Na  
 een korte uitleg over materiaal, kleurgebruik, techniek en compositie zetten we een achtergrond op  
 met acrylverf. Vervolgens wordt met behulp van een kijkkaderkarton een raster op  het doek  
 getekend waarin we het gezicht indelen. Het raster maakt het makkelijker om afstanden in  
 het gezicht te meten. Als het gezicht in potlood op het doek staat kan het vervolgens worden  
 opgebouwd met acrylverf; van transparant naar dekkend schilderen. Ook mensen die nog nooit  
 geschilderd hebben zullen verbaasd zijn van hun mogelijkheden. Op deze manier kan snel een heel  
 gelijkend portret worden gemaakt. Tijdens de workshop geeft de kunstenaar tips en biedt hulp bij  
 vragen.

 Na afloop worden de resultaten gezamenlijk besproken. De portretten kunnen worden meegenomen,  
 uitgewisseld, cadeau gegeven of worden samengebundeld tot groepsportret. Bij deze workshop  
 wordt gewerkt met goede kwaliteit kunstenaarsmaterialen . 

Deelnemers 8-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 3 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Zowel binnen als buiten mogelijk 
 wanneer slechtweervoorzieningen worden getroffen / binnenvloer afdekken tegen vervuiling / tafels  
 (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende licht en werkbare temperatuur nodig /  
 elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Als extra mogelijkheid biedt kunst-workshop de mogelijkheid het werk te vernissen en in te lijsten,  
 ook kan het werk samengevoegd worden tot één groot schilderij. Deze werkzaamheden vinden  
 plaats in en worden geleverd vanuit het atelier in Wageningen. Als u gebruik wilt maken van deze  
 optie kunt u ons bellen of mailen voor meer informatie.

Prijs € 750,-
 De prijs is inclusief verf, schilderdoeken (andere formaten mogelijk) en andere materialen en  
 exclusief reis- en transportkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Model

Omschrijving Een workshop schilderen naar gekleed of naakt model. Deze workshop begint met het aanbrengen  
 van een imprematuur (een basislaag van acrylverf in kleur) op een doek van 50x70cm. Dan volgt een  
 beknopte instructie voor het opzetten en schilderen van een model op doek. We bespreken   
 verhoudingen, verkortingen, meten, compositie, uitsnede en de keuzes voor kleur en toon. 
 Om in te komen maken we een aantal snelle oefenschetsen van het model met pastelkrijt of   
 houtskool op papier. Dan beginnen we met het werken op doek. We maken een compositieschets   
 met pastelkrijt waarna we de kleuren kiezen waarin we gaan werken. De kleuren hoeven niet  
 realistisch te zijn, maar we streven wel naar kloppende toonwaarden.

 Het is vervolgens hard werken met af en toe een korte pauze om even afstand te nemen. Tijdens een  
 van deze pauzes bespreken we de voortgang en de moeilijkheden die we ervaren. De kunstenaar is  
 gedurende de hele workshop paraat om hulp te bieden. Ter afsluiting bespreken we het gemaakte  
 werk. Na afloop kan het werk door de deelnemers worden meegenomen.

Deelnemers 8-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 3,5 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Deze workshop is vooral 
 geschikt voor binnenruimtes / bij werken naar naaktmodel is voldoende privacy (inkijk) wenselijk /  
 vloer afdekken tegen vervuiling / tafels (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende  
 licht en werkbare temperatuur nodig / elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Als extra mogelijkheid biedt kunst-workshop de mogelijkheid het werk te vernissen en in te lijsten. 
 Deze werkzaamheden vinden plaats in en worden geleverd vanuit het atelier in Wageningen. Als u  
 gebruik wilt maken van deze optie kunt u ons bellen of mailen voor meer informatie.

Prijs € 850,-
 De prijs is inclusief verf, schilderdoeken (andere formaten mogelijk) en andere materialen en  
 exclusief reis- en transportkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Groepswerk

Omschrijving Een workshop voor groepen tot 12 personen waarbij gezamenlijk een groot schilderij wordt 
 gemaakt. En dan ook nog een schilderij dat er heel goed uit ziet; dat werkelijk samen gemaakt is en 
 dat wat van het groepsproces en van de individuele makers laat zien. Deze workshop is uitstekend 
 aan te sluiten op groepstrainingen of ontwikkeltrajecten.
 Eerst wordt er gezamenlijk onder begeleiding van de kunstenaar een moodboard, een collage met 
 oude foto’s of knipsels uit tijdschriften of een groepsfoto gemaakt. Deze wordt vervolgens tijdens 
 een korte pauze gedigitaliseerd en bewerkt, waarna het beeld kan worden overgezet op het doek. 
 Daarbij krijgen de deelnemers taken die zich over het hele doek verspreiden waardoor er 
 werkelijk samengewerkt wordt. Tegelijkertijd zijn er voldoende mogelijkheden voor individuele 
 invulling.
 Bij deze workshop wordt gewerkt met goede kwaliteit kunstenaarsmaterialen en professioneel 
 schilderslinnen op een eerste kwaliteit spieraam. Het doek dient na de workshop enkele dagen te  
 drogen en wordt daarna door de kunstenaar gevernist. Het kan daarmee meer dan 100 jaar goed  
 blijven. Het wordt van ophangmateriaal voorzien en geleverd vanaf het atelier in Wageningen.

Deelnemers 4-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 4-6 uur

Locatie In beginsel verzorgt de opdractgever de locatie. In overleg kan deze ook worden verzorgd door 
 kunst-workshop.nl. De ruimte dient goed verwarmd, voldoende licht en tenminste 2,70m hoog te  
 zijn. Het vrije grondoppervlak rondom het doek moet circa 4x5m bedragen en liever nog wat meer. Er  
 dienen voldoende tafels en stoelen te zijn om gezamenlijk omheen te kunnen zitten en er moet  
 elektriciteit, water en afvoer aanwezig zijn. Kunst-workshop.nl verzorgd naast verf, doek en  
 kunstenaarsmateriaal, apparatuur om beelden te scannen, te bewerken en te fotograferen, ezels en  
 afdekking voor de vloer. 

Prijs € 1.600,- (excl 19% BTW).
 De prijs is inclusief verf en materiaal, schilderij van 160x200 cm (andere formaten mogelijk) en  
 exclusief reis- en transportkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Feestschoenen

Omschrijving  Voor deze workshop nemen de deelnemers een paar oude, liefst leren schoenen mee. Canvas of  
 ander materiaal kan ook maar op namaakleer en plastics hecht acrylverf minder goed.
 Na een korte uitleg gaan de deelnemers aan de slag met het beschilderen en bewerken van de  
 schoenen. Er zijn uiteenlopende materialen aanwezig waarmee de schoenen bewerkt of aangepast  
 kunnen worden. Beschilderde schoenen worden afgewerkt met een vuilwerende coating.
 Er kan eventueel in een gezamenlijk thema worden gewerkt dat kan aansluiten op andere cursussen  
 of bijzondere gelegenheden. De workshop wordt afgesloten met een gezamenlijk moment om elkaars  
 werk te bewonderen en natuurlijk een groepsfoto te nemen.

Deelnemers 8 -12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 2,5 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Zowel binnen als buiten mogelijk 
 wanneer slechtweervoorzieningen worden getroffen / binnenvloer afdekken tegen vervuiling / tafels  
 (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende licht en werkbare temperatuur nodig /  
 elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Deze workshop  is zeer geschikt als creatief ontspanningsmoment na een training of als voorafgaand  
 aan een feest. 

Prijs € 650,- 
 De prijs is inclusief verf, gereedschap en ander materiaal en exclusief reis- en transportkosten.  
 Oude schoenen (leder of canvas) dienen door de deelnemers zelf meegenomen te worden. Indien  
 gewenst kunnen ze ook door ons geleverd worden, er is dan geen maat en model garantie. Alle  
 genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Extravagante mode

Omschrijving Deze workshop stimuleert ruimtelijk denken, associatief vermogen en creativiteit. Met   
 ongebruikelijke middelen en rest-materialen worden kostuums gemaakt. Deze materialen stimuleren  
 nieuwe ideeen en inzichten en zorgen voor verrassende kostuums. De workshop eindigt met een  
 modeshow waarin het werk wordt gepresenteerd.
 De workshop start met het bespreken van werk van een aantal mode-ontwerpers. Daarna volgt  
 een uitleg over mouleren, effecten, materiaal en technieken. Met een grote verscheidenheid aan  
 materiaal gaan we dan aan de slag. In combinatie met diverse bevestigingsmaterialen en   
 gereedschappen geeft dat heel veel mogelijkheden. Er zijn verschillende bladen en boeken aanwezig  
 ter inspiratie. De deelnemers kunnen op zichzelf ontwerpen of op elkaar werken. Als het basisstuk  
 klaar is, kunnen er eventueel accessoires worden gemaakt die de presentatie versterken.
 Na ongeveer 3 uur werken wordt gestart met de voorbereidingen van de modeshow die het laatste  
 half uur beslaat. Het is aan te raden een foto- en videocamera mee te nemen en eventueel neutrale  
 onderkleding voor de mode-show (strak zwart en wit doen het altijd goed)

Deelnemers 8-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 5 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Zowel binnen als buiten mogelijk 
 wanneer slechtweervoorzieningen worden getroffen / binnenvloer eventueel afdekken tegen  
 vervuiling / tafels (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende licht en werkbare  
 temperatuur nodig / elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Deze workshop is doeltreffend aan te sluiten op andere trainingen. Verschillende capaciteiten en  
 talenten van mensen krijgen de ruimte door de opzet van deze workshop.  

Prijs € 850,-
 De prijs is inclusief materiaal en gereedschap en exclusief reis- en transportkosten. Alle genoemde  
 bedragen zijn exclusief 19% BTW.
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Workshop  Hoeden

Omschrijving Deze workshop gaat over ontwerp- en vormprocessen. We streven niet naar het maken van  
 draagbare hoeden van gangbaar hoedenmateriaal, maar willen een creatief proces op gang brengen  
 en kennismaken met verschillende ontwerp-benaderingen.
 De workshop start met een gesprek over vorm, massa en effect. Aan de hand van beeldmateriaal  
 over de geschiedenis van de hoed en het werk van verschillende ontwerpers bespreken we  
 verschillende uitgangspunten.
 De deelnemers maken een plan en mouleren/modelleren vervolgens een vorm met ongebruikelijke  
 materialen. We bouwen daarmee de basis voor onze hoed. Daarop werken we met applicaties en  
 ander toegevoegd materiaal aan de hoed, afhankelijk van het plan dat we gemaakt hebben. Daarbij  
 proberen we de hoed niet te versieren, maar de toegevoegde applicaties het uitgangspunt te laten  
 versterken. Aan het eind van de workshop doen we een kleine show voor elkaar en bespreken we  
 het proces en het resultaat.

Deelnemers 8-12 personen (grotere groepen in overleg)

Tijdsindicatie 2,5 uur

Locatie Op eigen locatie of in overleg te verzorgen door kunst-workshop.nl. Zowel binnen als buiten mogelijk 
 wanneer slechtweervoorzieningen worden getroffen / binnenvloer afdekken tegen vervuiling / tafels  
 (circa 0,5m2 per per deelnemer) en stoelen nodig / voldoende licht en werkbare temperatuur nodig /  
 elektriciteit, stromend water en afvoer nodig.

Opmerkingen Deze workshop is doeltreffend aan te sluiten op andere trainingen. De workshop stimuleert het  
 associatief denken en het zoeken buiten de gangbare paden. 

Prijs € 700,-
 De prijs is inclusief materiaal en gereedschap en exclusief reis- en transportkosten. Alle genoemde  
 bedragen zijn exclusief 19%  BTW.
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Voorwaarden kunst-workshops.nl

1. Annuleren en wijzigen
Wanneer een workshop is vastgelegd en nadien worden datum, tijd, locatie of het aantal deelnemers  veranderd 
dan kunnen daar extra kosten aan verbonden zijn. Wanneer de workshop wordt geannuleerd wordt er altijd € 75,- 
administratie- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. Wanneer de workshop korter dan 6 weken van tevoren 
wordt geannuleerd kost dat 25% van de workshopkosten. Wanneer de workshop korter dan 4 weken van tevoren 
wordt geannuleerd kost dat 50% van de totale kosten. Wordt de workshop korter dan 2 weken van tevoren afgezegd, 
dan dient de gehele workshop te worden betaald.

2. Locatie
Bij de genoemde workshops gaan we er vanuit dat de opdrachtgever een locatie verzorgt die voor de betreffende 
workshop geschikt is. We overleggen graag om verrassingen te voorkomen. In overleg is het ook mogelijk dat wij een 
locatie verzorgen.

3. Aanwezige voorzieningen
Op de fact-sheet van iedere workshop staat welke voorzieningen er op de locatie nodig zijn om een workshop goed 
te kunnen verzorgen. Wanneer de opdrachtgever die niet volgens omschrijving kan verzorgen dient daarover tijdig 
(uiterlijk 2 weken voor de workshop-datum) overlegd te worden met kunst-workshops.nl. Wanneer op de datum van 
de workshop of in een te laat stadium duidelijk wordt dat de voorzieningen niet volstaan behoudt kunst-workshops.nl 
zich het recht voor om de workshop anders in te vullen of zelfs te annuleren. De kosten van de workshop dienen dan 
wel te worden betaald.

4. Aansprakelijkheid en verzekering
Kunst-workshops.nl doet er alles aan om de workshops aangenaam en ook veilig te laten verlopen. Bij onverhoopte 
schade accepteert kunst-workshops.nl geen enkele aansprakelijkheid.

5. Gedragscode
We vinden het zelf eigenlijk raar om dit in onze voorwaarden op te nemen, maar je hebt ze erbij... Wanneer 
deelnemers aan een workshop zich misdragen, behoudt kunst-workshops.nl zich het recht voor de workshop 
onmiddelijk te beeindigen. Daarbij dienen alsnog de volledige kosten van de workshop betaald te worden. 

6. Wijzigingen en/of veranderingen
Een workshop kan afhankelijk van de situatie op kleine punten afwijken van de beschrijving.

8. Betaling
a. De prijzen van de workshops zijn exclusief reiskosten (€ 0,25 per km)
b. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
c. Bij boeken van een workshop krijgt u een eerste factuur voor de helft van de prijs van de workshop. Deze 
factuur dient direct betaalt te worden en pas na ontvangst van het bedrag is de workshop definitief vastgelegd. Na 
afloop van de workshop krijgt u een factuur voor de tweede helft van het bedrag. Deze dient binnen 14 dagen na 
factuurdatum betaald te worden.

9. Publicatie
Foto’s die gemaakt worden tijdens de workshop kunnen in overleg voor intern gebruik vrij van rechten geplaatst 
worden. Bij workshops met een naaktmodel is er ook toestemmimg van het model nodig. Voor gebruik van 
fotomateriaal in overige situaties dient vooraf schriftelijk toestemming te worden gegeven door kunst-workhops.nl.
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10. BBK
Kunst-workshops.nl werkt volgens de Algemene Voorwaarden van BBK (Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars). 
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

11. Nederlands recht
Op de overeenkomsten tussen kunst-workshops.nl en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

12. Contactgegevens

Kunst-workshops.nl
Spijk 5
6701 DT  Wageningen
(0317) 42 78 78
info@kunst-workshops.nl
www.kunst-workshops.nl
KvK 09169974
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