Informatie over live schilderen
Je hebt een groot verjaardagsfeest, een romantische bruiloft, of bijvoorbeeld een zakendiner gepland.
Je zoekt nog een mooie, tastbare manier om een impressie vast te laten leggen, of een goed cadeau om
samen met familie of collega’s te geven! Behalve een aandenken vormt het ter plekke zien ontstaan van
een kunstvorm ook een vorm van entertainment: het prikkelt de nieuwsgierigheid van bezoekers. In dit
document vind je informatie over het live laten maken van een schilderij.

Formaten en prijzen
In een paar uur schilder ik een sfeerimpressie. Het doek kan aan het einde van het evenement worden
overgedragen. Indien gewenst kan ik het binnen twee weken na het evenement verder uitwerken in
mijn atelier, op basis van referentiefoto’s die ik tijdens de dag zelf maak. Details komen beter uit, zoals
portretten. Het doek wordt bij het verder uitwerken ook voorzien van een beschermende vernislaag.
					Impressie op dag zelf		Incl. verdere uitwerking
Doek van 60x30 cm			
425,- 					
595,- 		
Doek van 100x70 cm			
625,- 				
795,De genoemde prijzen zijn inclusief 9% btw, en exclusief reiskosten van/naar de evenementenlocatie
vanuit Dordrecht. De genoemde prijzen voor de verder uitgewerkte opties zijn inclusief verzekerde
verzending als aangetekend pakket.
Bovenstaande formaten zijn richtlijnen; laat het vooral weten als je op zoek bent naar een doek dat
tussen deze formaten in zit, of groter is, of bijvoorbeeld vierkante verhoudingen heeft.
Extra opties
• 100 postkaarten van het schilderij 				
35,- incl. btw
bijvoorbeeld te gebruiken als dankkaartjes voor je bezoekers
• bijpassende lijst							nader te bepalen
de zijkanten worden meegeschilderd, dus er is niet per se een lijst nodig - mochten jullie interesse hebben
in een bijpassende lijst kan ik informeren bij een lijstenmaker
• aanvullende wensen						nader te bepalen
ik denk graag mee - er is veel mogelijk!
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Werkwijze
Van tevoren bespreken we de gewenste opties, maar bijvoorbeeld ook welk moment of welke personen
centraal mogen staan op het doek. Indien gewenst kan ik ook het kleurgebruik toespitsten op iemands
smaak, zodat het mooi past in huis of kantoor. Afhankelijk van waar je woont kunnen we de wensen
doorspreken via mail, telefoon, Skype, of een fysieke ontmoeting. Een specifieke datum in gedachten?
Neem vooral contact op om te kijken of ik dan nog beschikbaar ben!
Op de dag zelf kom ik naar het evenement toe en ik neem alle benodigde materialen zelf mee. Voor
een goede impressie heb ik minimaal 4 uur nodig. Vaak is het fijn als ik er al even van tevoren kan zijn,
laatste wensen kan doorspreken, mijn werkplekje op kan bouwen en een achtergrond op het doek kan
opzetten. Ter plekke werk ik op een inklapbare veldezel en draag ik een schort. Natuurlijk mag er
gefotografeerd en gefilmd worden hoe ik werk!

Alle schilderijen worden gemaakt met acrylverf. Vaak vinden de fijnste evenementen plaats op hele
mooie locaties; dan zou het zonde zijn als een tapijt of vloer vol verfdruppels komt te zitten. Om die op
te vangen neem ik altijd een groot stuk vinyl mee dat onder de ezel komt.

Omdat ik met al mijn werk graag bijdraag aan de samenleving, gaat een vast percentage (5%) van elk
schilderij naar een goed doel! Voor elke 12,50 die naar Trees for All gaat, kunnen zij twee bomen planten - eentje in Nederland, eentje in Oeganda. Bij een schilderij van 495,- komt dit neer op vier bomen!
Een keer per jaar bundel ik deze bijdragen tot één grote donatie.
Voor live schilderen hanteer ik een 30% aanbetaling. Dit om desbetreffende dag te kunnen vastleggen
en voorbereidingen (zoals inkoop materiaal en dergelijke) te kunnen treffen. Bij de eerste optie, zonder verdere uitwerking, wordt het resultaat aan het einde van de dag overhandigd. Daarna volgt een
factuur van de overige 70%. Bij de tweede optie kan ik bij afronding een foto (in lage kwaliteit) van het
geheel en enkele details toesturen, voordat de factuur voor de overige 70% volgt. Het werk wordt dan
na betaling verzekerd verzonden.
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