Creatieve therapie

Cursussen en Workshops

Kunst in opdracht

Bij groepstherapie wordt onder leiding van een
creatief therapeut in een ontspannen sfeer d.m.v.
creatieve activiteiten en samenwerking gewerkt
aan het vergroten van zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid, het verbeteren van sociale
vaardigheden en het beter functioneren in
groepsverband.
Individuele
therapie
biedt
mensen,
die
bijvoorbeeld een trauma of verlies hebben
meegemaakt, de mogelijkheid, d.m.v. creatieve
activiteiten, geleide fantasie en visualisatie, te
werken aan het verwerkingsproces.
Daarnaast wordt creatieve therapie zowel
individueel als in groepsverband toegepast voor
het verminderen van stress en stressgevoeligheid,
overspannenheid en burn-out klachten, en bij
gedragsproblemen en concentratieproblemen.

Wij bieden een aantal vaste cursussen, o.a. 'tekenen
en schilderen op maat' en 'Glasmozaïek'. Ook kunt u
zich 1x per 2 weken naar hartelust uitleven in ons
'Open atelier'. Voor kinderen zijn er o.a. de cursussen
'tekenen en schilderen op maat' en 'kennismaken met
kunst'. Bent u op zoek naar een originele invulling van
uw feest, bedrijfsuitje, kinderfeestje, creamiddag voor
op school of anderszins? Bij ons kunt u terecht voor
creatieve workshops in ons atelier of op locatie.
Goede sfeer en gezelligheid staan voorop. Laat uw
creativiteit de vrije loop en een origineel kunstwerk is
het resultaat.

Graag maken wij voor u een kunstwerk in
opdracht. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een
schilderij,
mozaïek,
een
muurschildering,
grafmonument, een beeld of een ander
kunstobject. Bij het vervaardigen van kunstwerken
in opdracht hanteert Artista een zeer eigen,
klantgerichte werkwijze. In tegenstelling tot de
werkwijze van veel andere kunstenaars en
bijvoorbeeld galeries, die vaak uitgaan van de
visie van de kunstenaars zelf, gaat Artista uit van
de wensen van u als klant. Daarbij kunt u het
onderwerp, de gewenste kleurstelling, de stijl, het
formaat en het te gebruiken materiaal bepalen.

Dagbesteding,
ondersteunende en
activerende begeleiding
De begeleiding die wij bieden is flexibel en kan
zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Uw
hulpvraag staat centraal. Wij streven zoveel
mogelijk naar maatwerk en kijken niet zozeer naar
wat u niet kunt, maar juist naar wat u wel kunt.
Van daaruit zoeken we samen naar de
begeleiding die u nodig heeft en die bij u past.

Vakantieworkshops in Ermelo
Op vakantie in Ermelo en zin om creatief bezig te zijn?
Bij Artista kunt u terecht voor een eenmalige of
meerdaagse creatieve workshop in ons atelier of op
uw vakantieadres, òf, afhankelijk van het weer, in de
mooie Veluwse natuur. In overleg stellen we een
programma samen aan de hand van uw wensen en
ideeën.

Creatieve teambuilding
Laat u inspireren door onze ervaring, creativiteit en
knowhow. Er zijn talloze mogelijkheden om met kleine
en grotere groepen samen creatief bezig te zijn. Het
grote pluspunt hiervan is dat de dagelijkse
rolverdeling van de werkvloer even verdwijnt, wat tot
nieuwe inzichten kan leiden en ervoor zorgt dat men
weer naar elkaars ideeën en meningen gaat luisteren.
Daarbij zal menigeen zijn of haar eigen creativiteit
ontdekken, maar bovenal zal men het ervaren als
een ontspannen dagje uit met collega’s onder elkaar.

Kunstprojecten
Artista
heeft
jarenlange
ervaring
met
kunstprojecten op maat en sociale kunstprojecten
voor met name de overheid, scholen, instellingen
en bedrijven, maar ook voor particulieren,
verenigingen en clubs. Sociale kunstprojecten
onder leiding van Artista, worden uitgevoerd in
samenwerking met bijvoorbeeld wijkbewoners,
jongeren, scholen, buurthuizen, clubs, of andere
groepen. Het grote pluspunt van sociale
kunstprojecten, is de betrokkenheid van derden bij
het vervaardigen van een kunstwerk voor hun
directe omgeving. De deelnemers kunnen hun
eigen ideeën uitwerken tot heuse zelfgemaakte
kunstwerken. Doordat Artista nauw betrokken is
gedurende het gehele proces en zorgdraagt voor
de eindafwerking is de artistieke kwaliteit van de
kunstwerken gewaarborgd.

Kunstverhuur en-verkoop

Functionele kunst

Op onze website vindt u een online galerie, waar
kunstwerken te huur en te koop worden
aangeboden. Daarbij geven wij u graag advies
over welke kunstwerken het best bij u en uw
omgeving passen. Uiteraard heeft u de
mogelijkheid een kunstwerk waar u interesse voor
heeft op afspraak te komen bezichtigen. Kunst
huren biedt u het voordeel kunstwerken te kunnen
wisselen wanneer u maar wilt. Indien u deze graag
in uw bezit wilt houden, kunt u de huur verlengen
of overgaan tot aanschaf om er zo eindeloos van
te kunnen genieten. Bij koop wordt de huurprijs
van het eerste jaar op de verkoopprijs in mindering
gebracht. Zo heeft u elk kunstwerk dus eigenlijk
een jaar lang gratis op zicht.

De specialisatie van Artista is functionele kunst.
Functionele kunst is uitermate geschikt voor openbare
plekken en bedrijven. De combinatie van kunst en
gebruiksvoorwerp is een aanwinst voor de leef/
werkomgeving. Met functionele kunst slaat u twee
vliegen in één klap. Het functionele aspect in
combinatie met aansprekende kunst, die voor
iedereen te begrijpen is, zal door een breed publiek
worden gewaardeerd. De kunstenaars van Artista
werken o.a. met glasmozaïek. Het is weerbestendig
en dus geschikt voor zowel binnen als buiten. Elk
ontwerp, of het nu een foto is of een schets, kan
worden omgezet in een mozaïek kunstwerk en het
kan op velerlei ondergronden worden aangebracht.
Schilderij-mozaïeken of pixelschilderijen zijn ideaal als
groepsproject.
Hierbij
wordt
één
afbeelding
samengesteld
uit
verschillende
afzonderlijke
schilderdoeken, waaraan individueel gewerkt kan
worden. Dit geeft vaak een verrassend resultaat.
Tevens kan Artista muurschilderingen verzorgen, voor
zowel binnen- als buitenmuren.

Kunst op de werkvloer
Voor u als dagelijks leider van uw bedrijf, school of
instelling is de indeling, inrichting en aankleding
belangrijk voor de uitstraling en de functionaliteit
van de werkomgeving. Kunst op het werk zorgt
voor sfeer, een goede verdeling van energie en
rust, biedt inspiratie en bepaalt mede de identiteit
van de werkomgeving. Met kunst wordt als het
ware een visitekaartje afgegeven. Het is belangrijk
dat er kunst gekozen wordt die binnen uw
omgeving past. Wij adviseren u graag.

Contact
Kijkt u gerust eens rond op onze website en maak
eens een afspraak. Wij vertellen u graag meer!

Artista
Julianalaan 54
3851 RD Ermelo
T: 0341-554979
M: 06-22501731
E: info@artista.nu

www.artista.nu
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