Kunst op Maat
Vanuit mijn atelier in Rossum werk ik voor iedereen die een originele Sas
aan de muur wenst. Of het een particulier, een organisatie of een bedrijf
betreft, het kan allemaal. Ik combineer verschillende materialen, verf
en technieken tot uitbundige en levendige schilderijen. Met acrylverf als
favoriete basis wordt ieder werk weer een nieuwe uitdaging. Juist het
experiment van het combineren levert een verrassend eindresultaat
op. Ik typeer mijn werk zoals ik ook ben: “uitbundig, levendig, vrolijk en
kleurrijk!” Grote doeken, expressief met kleine ontroerende details
voor degenen die goed kijken. Persoonlijke verbinding vind ik erg
belangrijk! Bij een opdracht probeer ik een helder inzicht te krijgen in
wat de klant precies wenst. Kleuren en emotie zijn daarbij erg belangrijk.
Vervolgens laat ik mijn eigen, kunstzinnige interpretatie erop los zodat het
eindresultaat voor de klant en mij vaak tot een mooie verrassing leidt.

Kunst geeft uitstraling
Wat hangt er in uw bedrijf aan de muur en welke indruk geeft het
bezoekende klanten en uw personeel? Kunst inspireert en kunst
motiveert. Daarbij draagt kunst bij aan een prettige werkomgeving en
versterkt het de uitstraling van uw organisatie. Kunst aan de muur heeft
een grotere impact dan u denkt. Het moet passen bij uw onderneming
want beelden zeggen meer dan duizend woorden. Ontdek wat kunst kan
betekenen voor uw bedrijf en informeer naar de mogelijkheden.
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Atelier

Schilderworkshop van Atelier SASNZO

Paint, Wine & Dine

Samen met collega’s, vrienden of relaties op een ontspannen manier
schilderen? Alle barrières aan de kant, schildersschort voor en aan
de slag! Wie wil dat niet? De mooiste kunstwerken ontstaan wanneer u
niet teveel nadenkt, maar gewoon begint. Schilderen is een belevenis.
Een ontspannen bezigheid, waarbij grenzen even vervagen. Grenzen
tussen werkelijkheid en fantasie, maar ook grenzen tussen mensen in
verschillende functies. Atelier SASNZO regelt het voor u! Tijdens de
schilderworkshop kunnen deelnemers hun creativiteit de vrije loop laten
gaan.

Het Paint, Wine & Dine arrangement wordt op verschillende locaties
gegeven. Hotel Restaurant Ter Stege in Oldenzaal, de Postelhoek Eten en
Drinken in Ootmarsum, Florylimpha in de Lutte, Havezathe Het Everloo in
Rossum, Restaurant Hanninkshof in Usselo, Wild Bijzonder Vissen in Reutum
en het Podium in Denekamp. In de toekomst zullen er nog andere locaties
bij komen maar u kunt de workshop natuurlijk ook op uw eigen locatie
laten plaatsvinden.

Atelier SASNZO werkt alleen maar met kwaliteitsmaterialen zoals
Amsterdam en Galeria Acrylverf en schildersdoeken in diverse maten.
De deelnemers kunnen gebruik maken van verschillende technieken en
daar hun materiaal op aanpassen. Dit zorgt ervoor dat deelnemers zich
persoonlijk uitgedaagd voelen en soms onvermoede talenten aanboren.
Aan het eind van de middag/avond neemt u, naast een onvergetelijke
ervaring, ook uw zelf gemaakte schilderij mee naar huis. Natuurlijk kunt u
ook de schilderijen ophangen in uw eigen bedrijf zodat er nog lang wordt
nagepraat over deze onvergetelijke middag!
In gezamenlijk
overleg bepalen
we de afmeting van
de schildersdoeken
en waar de
schilderworkshop
wordt gehouden.

The best of both worlds; Creatief en Culinair!
Paint, Wine & Dine is een creatief en gezellig arrangement. Onder het
genot van een hapje en drankje begeleid ik, Saskia Smidt van Atelier
SASNZO, u tijdens een creatieve workshop schilderen.
De workshop is geschikt voor iedereen; u heeft geen enkele ervaring
nodig! Wij verzorgen alle materialen zodat u onbekommerd van een
creatieve en gezellige middag/avond kunt genieten. U schildert op doeken
van 50x50.

Schilderlessen
Iedereen kan schilderen, ook al denkt u; “ik ben totaal niet creatief!”
Elk voor-en najaar starten er nieuwe schilderlessen in mijn Atelier in
Rossum.
De lessen zijn om de week en het is een serie van 5 lessen. U kunt dan in
ieder geval 1 groot schilderij of meerdere schilderijen maken.

Programma
Wij ontvangen u met koffie/thee of met een glas wijn of Prosecco.
Hierna begint u aan uw creatieve uitdaging. In een ca. 2,5 uur durende
workshop help ik u bij het maken van uw eigen schilderij. Ik geef u tips en
leer u handigheidjes, maar bovenal wek ik de kunstenaar in u tot leven!
Tijdens de workshop worden er hapjes geserveerd.
Als de workshop is afgelopen en uw schilderij kan drogen, serveren wij in
het restaurant het 3-gangen keuzediner
Aan het eind van de middag/avond neemt u, naast een onvergetelijke
ervaring, ook uw zelf gemaakte schilderij mee naar huis.
De groep dient minimaal uit 10 deelnemers te bestaan.

De groep bestaat minimaal uit 4 personen en maximaal uit 6 personen.
Er is dus volop aandacht voor iedere cursist. U werkt met hoogwaardige
acrylverf (merk Amsterdam en Galeria) en overige schildersmaterialen.
Leer te experimenteren met verf en andere materialen zodat u
helemaal uw eigen kunstwerk kunt maken. Met de schilderles bepaalt u
zelf wat u wilt schilderen. Zo kunt u uw eigen stijl ontwikkelen.
Met kleurrijke groet,
Atelier SASNZO
Saskia Smidt

