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Over
Artista

Artista biedt cursussen en workshops op maat voor jong en oud in
uiteenlopende vormen van beeldende kunst, zowel in haar eigen atelier als
op locatie.
Artista heeft jarenlange ervaring in het organiseren en geven van cursussen en workshops op het gebied
van beeldende kunst. U kunt bij ons terecht voor vaste cursussen in ons atelier in Ermelo, waarbij u de keuze
heeft uit verschillende kunstvormen. Daarnaast organiseren wij workshops op maat, zowel in ons eigen
atelier als op locatie. Zelfs voor een avontuurlijke creatieve vakantie in het buitenland bent u bij ons aan
het goede adres.

Laat uw creativiteit de vrije loop
en een origineel kunstwerk is het
resultaat!

Mogelijkheden

Vaste cursussen
Tekenen en schilderen
Glasmozaïek
Open atelier

Workshops op maat
Individuele workshops
Uitjes met vrienden
Bedrijfsuitjes, teambuilding
Vakantieworkshops
Gastlessen op scholen, verenigingen, clubs, etc.

Creatieve vakanties in Griekenland
Tekenen en schilderen
Beeldhouwen
Mozaïek

Tekenen en
schilderen

Tekenen en schilderen
Bij de cursus tekenen en schilderen op maat kunt u naar hartenlust experimenteren met verschillende
materialen, technieken en stijlen.
Zo kunt u naar keuze met potlood, houtskool, stiften of krijt tekenen en is het mogelijk om zowel met
aquarel- als met acryl- en olieverf te schilderen.
Ieder werkt op zijn of haar eigen niveau, vanuit zijn of haar eigen idee en onderwerp.
Actuele informatie, data en prijzen vindt u op de website.

Glasmozaïek

Glasmozaïek
Bij deze cursus gaat aan de slag met glasmozaïek.
Van tegeltjes gaat u uw ontwerp uitbeelden op een schaal.
Aan de hand van uw eigen idee gaat u de steentjes opplakken en vervolgens voegen.
Het is tevens mogelijk een mozaïekafbeelding te maken op een door uzelf gekozen ondergrond.
Dit kan bijvoorbeeld een tafeltje zijn, een spiegel of een ander voorwerp.
De prijs is dan afhankelijk van de gekozen tegels en het te mozaïeken oppervlak.
Actuele informatie, data en prijzen vindt u op de website.

Workshops
op maat

Workshops op maat
Bent u op zoek naar een originele invulling van uw feest, bedrijfsuitje, creatieve teambuilding, kinderfeestje,
creamiddag voor op school of anderszins?
Bij Artista kunt u terecht voor creatieve workshops op maat, in ons atelier of op locatie met groepen van 1
tot 8 personen.
De meeste activiteiten en workshops voor grotere groepen kunnen ook op een door u gewenste locatie
worden verzorgd.
Wat dacht u bijvoorbeeld van schilderen te midden van de mooie Veluwse natuur?
Gezellig samen met uw beste vrienden tekenen, schilderen of mozaïeken?
U zegt het maar, wij regelen het.
In overleg stellen we een programma samen aan de hand van uw wensen en ideeën. De hieraan
verbonden kosten zijn mede afhankelijk van het door u gewenste aantal deelnemers en de gekozen
invulling van de workshop.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Open Atelier

Open Atelier
Vindt u het heerlijk om te tekenen of te schilderen, maar komt het er thuis niet van? Kom dan naar ons
open atelier en laat u stimuleren en inspireren door mededeelnemers.
U werkt naar eigen inzicht en met eigen materialen.
Natuurlijk zijn er in het atelier ook materialen aanwezig, die u tegen vergoeding kunt gebruiken.
Actuele informatie, data en prijzen vindt u op de website.

Bedrijfsuitjes
Teambuilding

Ontspannen bedrijfsuitje en/of creatieve teambuilding
Bent u op zoek naar een kunstzinnige invulling voor een ontspannen bedrijfsuitje of een 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. Er kan gewerkt
worden aan de hand van vooraf besproken thema’s of geheel vrij, intuïtief. Iedere deelnemer maakt een
eigen werk of alle deelnemers werken gezamenlijk aan één werk. Dit is overigens leuk als blijvende
herinnering; een gezamenlijk vervaardigd bedrijfskunstwerk.
Het grote pluspunt van creatieve teambuilding is dat de dagelijkse rolverdeling van de werkvloer even
verdwijnt. Iedereen is hier gelijk. Men werkt op een andere manier samen, wat tot nieuwe inzichten kan
leiden. Samenwerken op een ander gebied zorgt er ook voor 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, wat de communicatie en
onderlinge samenwerking zal doen verbeteren.
Bedrijfsworkshops kunnen op vrijwel elke door u gewenste locatie worden verzorgd.
De kosten zijn mede afhankelijk van het door u gewenste aantal deelnemers, de duur en de gekozen
invulling van de workshop en de locatie.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Vakantie
workshops

Vakantieworkshops in Ermelo en omgeving
Op vakantie in Ermelo en zin om creatief bezig te zijn?
Bij ons kunt u terecht voor een eenmalige of meerdaagse workshop schilderen of mozaïek.
In overleg stellen we een programma samen aan de hand van uw wensen en ideeën.
U kunt hierbij denken aan schilderen in ons atelier of op uw vakantieadres, óf, afhankelijk van het weer, in
de vrije natuur of een combinatie van beide. Mozaïek is mogelijk in ons atelier of eventueel op uw
vakantieadres.
De kosten zijn mede afhankelijk van het door u gewenste aantal deelnemers, de duur en de gekozen
invulling van de workshop en de locatie.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Gastlessen

Gastlessen op scholen, bij verenigingen, bedrijven, instellingen en clubs
Artista verzorgt gastlessen op scholen en denkt graag mee over een kunstproject in de klas.
We maken educatieve programma's op elk niveau en op maat: van basis- tot middelbaar-, en
hoger onderwijs, beroeps- en speciaal onderwijs. Ook kunnen we workshops voor docenten
verzorgen.
Zie voor kunstprojecten onze speciale brochure 'Kunstprojecten'.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Creatieve
vakanties
in Griekenland

Workshops voor beginners en gevorderden onder de Griekse zon
Heerlijk ontspannen schilderen, beeldhouwen of mozaïeken in Griekenland in de maanden mei/juni en
september.
Op verschillende bijzondere locaties in Griekenland kunt u aan onze gezellige workshops deelnemen.
Weekarrangement met 4-daagse schilderworkshop op Andros
Weekarrangement met 4-daagse beeldhouwworkshop op Tinos
Weekarrangement met 4-daagse mozaïekworkshop op Kreta
U kunt de workshops ook combineren met een door uzelf geboekte pakketreis. In dat geval verzorgt u zelf
uw vervoer en betaalt u alleen voor de 4-daagse workshop.
Actuele informatie, data en prijzen vindt u op de website.

Schilderen
op Andros

4-daagse schilderworkshop voor beginners en gevorderden op Andros
Vier ochtenden van 09.30 tot 13.00 uur kunt u naar hartenlust tekenen en schilderen in de prachtige,
afwisselende natuur van het Griekse eiland Andros.
Weekarrangement Andros, inclusief 4-daagse schilderworkshop, 7 overnachtingen op basis van
logies/ontbijt, vervoer naar/van schilderlocaties en optionele excursies.
De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers en de cursussen zijn exclusief materiaal.
De ervaring heeft geleerd dat de meeste mensen het liefst met hun eigen materialen werken. Wij zorgen
er wel voor dat er verf en penselen aanwezig zijn, voor het geval u iets mist, maar neemt u vooral uw eigen
vertrouwde materialen mee.
Om 09.00 uur vertrekken we naar de plek waar we gaan schilderen. Dat kan aan zee zijn of landinwaarts.
We werken door tot een uur of 13.00, waarna we op excursie gaan of terugkeren naar ons verblijf.
U kunt onze workshops ook combineren met een door uzelf geboekte pakketreis. In dat geval verzorgt u
zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u alleen voor de 4-daagse workshop.
Actuele informatie, data en prijzen vindt u op de website.

Beeldhouwen
op Tinos

4-daagse beeldhouwworkshop voor beginners en gevorderden op Tinos
Vier ochtenden van 09.30 tot 13.00 uur worden u de oude technieken van het traditionele Griekse
beeldhouwen en de moderne kneepjes van de hedendaagse beeldhouwkunst bijgebracht.
Weekarrangement Tinos, inclusief 4-daagse beeldhouwworkshop, 7 overnachtingen op basis van
logies/ontbijt, vervoer naar/van de beeldhouwworkshop en optionele excursies.
De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers en de cursus is inclusief materiaal.
Om 09.00 uur vertrekken we naar de beeldhouwworkshop. We werken door tot een uur of 13.00, waarna
we op excursie gaan of terugkeren naar ons verblijf.
Een klein marmeren voorwerp kan worden gemaakt om mee naar huis te nemen als een mooie
herinnering aan uw creatieve vakantie op Tinos.
U kunt onze workshops ook combineren met een door uzelf geboekte pakketreis. In dat geval verzorgt u
zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u alleen voor de 4-daagse workshop.
Actuele informatie, data en prijzen vindt u op de website.

Mozaïekcursus
op Kreta

4-daagse mozaïekworkshop voor beginners en gevorderden op Kreta
Vier ochtenden van 09.30 tot 13.00 uur worden u de oude technieken van de traditionele Griekse
mozaïeken en de moderne kneepjes van de hedendaagse mozaïekkunst bijgebracht.
Weekarrangement Kreta, inclusief 4-daagse mozaïekworkshop, 7 overnachtingen op basis van
logies/ontbijt, en optionele excursies.
De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers en de cursus is inclusief materiaal.
Een klein voorwerp kan worden gemaakt om mee naar huis te nemen als een mooie herinnering aan uw
creatieve vakantie op Kreta.
U kunt onze workshops ook combineren met een door uzelf geboekte pakketreis. In dat geval verzorgt u
zelf uw vervoer naar onze verzamelplaats en betaalt u alleen voor de 4-daagse workshop.
Kijk voor actuele informatie op onze site.

