
 

       

www.vanstofenhout.com            Ateljee Van Stof & Hout, Jagerstraat 8 te Roermond 

Kom naar Van Stof & Hout en ga creatief aan de slag. 
Leer je collega’s op een totaal andere manier kennen!   

Voor welke workshop je ook kiest: creativiteit, samenwerking en plezier staan centraal. 

Dat je tijdens de workshop ook nog de onderlinge communicatie verbetert, inzicht in elkaars kwaliteiten        
krijgt, de teamspirit opkrikt en er een prachtig kunstwerk aan over houdt is natuurlijk mooi meegenomen. 

      THE BIG PICTURE                   

 

 
UIT DE KUNST 

 
 

      KUNST IN BEDRIJF 

 
 

Bovengenoemde workshops duren ongeveer 2,5 uur. Materiaal, beschermend wegwerpschort, 
onbeperkt koffie/thee en uitstekende begeleiding is bij alle workshops inbegrepen.  

Hoe groter de groep, hoe interessanter de prijs! 
 

THE BIG PICTURE en UIT DE KUNST 
 

  KUNST IN BEDRIJF 

04 t/m 10 personen € 39,00   04 t/m 10 personen € 49,00 
11 t/m 20 personen € 37,50   11 t/m 20 personen € 47,50 
21 t/m 30 personen € 32,50   21 t/m 30 personen € 42,50 

 30 personen Prijs op aanvraag    30 personen Prijs op aanvraag 
 Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW 

Voor groepen > 10 personen wordt uitgeweken naar de ‘Creative ROOOM’ op 2 minuten loopafstand van het Ateljee. 
 

Meer informatie of vrijblijvende afspraak?  
Mail vanstofenhout@gmail.com of bel 06-16058871 (Monique Faems) 

WORKSHOPS KUNST in BEDRIJF 
Dé creatieve impuls voor je team ! 

 

Kleine groepjes maken elk een apart canvas.  
Alle werken samen vormen uiteindelijk één geheel.  
Dit ‘teamwork’ siert gegarandeerd de receptie of  
vergaderzaal volledig op! Een mooi aandenken. 

In het grote Ateljee gaat ieder individueel aan de slag met zijn eigen 
kunstwerk. Vanzelfsprekend worden er tijdens het creatieve proces onderling 
ideeën, tips en materialen uitgewisseld. Natuurlijk gaan aan het eind van de 
workshop alle creaties mee naar kantoor of huis. 
 

Bij KUNST IN BEDRIJF staat jullie team of organisatie centraal.  
In overleg wordt een creatief programma op maat samengesteld. Hierbij 
kunnen missie, visie, kernwaarden, speerpunten of logo in een creatieve 
activiteit worden verwerkt. Workshopbegeleider Monique Faems werkte 
jarenlang als extern organisatieadviseur, zij denkt graag met jullie mee. 


