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Kaikkiin yksityistilaisuuksiin voi tuoda omia juomia sekä tarjoiluja riippumatta

workshopin sisällöstä. Viinit ja muut tarjoilut ovat omakustanteisia ja niitä voi

halutessaan tuoda mukana tilaisuuteen. Lasit, pullonavaaja sekä suojatakit löytyvät

paikan päältä.

Paints and Wine:

Paints and Wine -workshopin aikana maalataan akryylivärejä käyttäen abstrakti

maalaus A3 kokoiselle taulupohjalle. Ohjeistamme värien käytössä ja sekoituksessa,

sommittelussa ja työn etenemisessä. Lisäksi näytämme useita eri toteutustapoja ja

tekniikoita miten työn voi toteuttaa. Rennossa ja hauskassa workshopissa osallistujat

pääsevät inspiroitumaan väreistä ja maalaamaan luovalla tavalla omannäköisen työn.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 343€

Yli 7 henkilöä 49€/hlö

Varaathan yli 30 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%



XL Paints and Wine (isot taulupohjat 60x80cm):

Kesto 2 tuntia 30 min.

1-6 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 474€

Yli 6 henkilön ryhmille 79€/hlö

Varaathan yli 14 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%

Galaxies Paints and Wine / Botanicals Paints and Wine:

Supersuosittu Paints and Wine Galaxies tai Botanicals -teemalla! Tässä workshopissa

maalataan akryylimaaleilla A3 kokoiselle taulupohjalle avaruus- tai kasviaiheisia

maalauksia valintasi mukaan. Galaxies- teemassa ohjeistamme näyttävän galaktisen,

avaruusaiheisen työn maalaamisessa tähtisumuineen. Botanicals-teemassa

maalataan ohjeistuksellamme kasviaiheisia töitä. Jokainen pääsee toteuttamaan

omannäköisen työn yhteisellä teemalla.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 343€

Yli 7 henkilöä 49€/hlö

Varaathan yli 30 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv 24%

Akryylikaato:

Acrylic pouring, eli akryylikaato, on tekniikka, jossa juokseva, pouring fluid

mediumiin sekoitettu akryylimaali kaadetaan maalauspohjalle eri tekniikoin.

Juoksevat värit leviävät sattumanvaraisesti marmorimaisiksi abstrakteiksi

kuvioiksi, muodostaen näyttäviä värikkäitä lopputuloksia. Kaksituntisen

workshopin aikana opetamme oikean  tekniikan, värien sekoittamisen,

koostumuksen ja kaatamisen ja jokainen toteuttaa kaksi työtä (A3 kokoiselle



taulupohjalle). Meiltä löytyy suojatakkeja työskentelyn ajaksi, mutta suosittelemme

pukeutumaan  työpajaan sopivasti, sillä akryylikaato saattaa olla sotkuista.

Akryylikaadossa töiden kuivuminen kestää vuorokauden. Kuivumaan jätettyjen

maalausten säilytysaika on kaksi viikkoa.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 455€

Yli 7 henkilöä 65€/hlö

Varaathan yli 20 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv 24%

XL Akryylikaato (isot taulupohjat 60x80cm):

1-7 henkilön ryhmille minimiveloitus 534€.

Yli 7 henkilöä 89€/hlö.

Varaathan yli 7 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%

Abstrakti tekstuurimaalaus massalla

Workshopin aikana toteutetaan abstrakti tekstuurimaalaus A2 taulupohjalle erilaisia

massoja käyttäen. Maalauksesta tulee näyttävä kohopintainen työ, johon

muotoillaan ja sommitellaan massalla abstrakteja kuvioita eri välineiden, kuten

palettiveitsien tai haarukan avulla. Tekniikassa keskitytään sommitteluun erilaisten

kolmiuloitteisten pintojen kautta, mutta työtä voi halutessaan myös maalata

akryylimaaleilla. Lopputulos on usein minimalistinen, mutta näyttävä.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 483€



Yli 7 henkilöä 69€/hlö

Varaathan yli 20 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%

Alkoholimuste:

Alkoholimuste on nopeasti kuivuva väri, jota kaadetaan suoraan pullosta kiiltävälle

paksulle paperille. Pisarat ja kerrokset muodostavat abstrakteja muotoja, joita

puhalletaan isoiksi laajoiksi pinnoiksi. Workshopissa on käytössä useita eri värejä,

joiden avulla voit luoda omannäköisen taideteoksen. Lopuksi töitä voi koristella

maalitusseilla. HUOM! Alkoholimusteista ja ohentimesta lähtee voimakas haju, joka

ei sovi herkille. Saattaa aiheuttaa väsymystä ja huimausta.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 315€

Yli 7 henkilöä 45€/hlö

Varaathan yli 24 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%

Paints and Galaxies -vesiväriworkshop

Paints and Galaxies -vesiväriworkshopissa ohjaamme vaihe vaiheelta öisen

tähtitaivaan  maalaamisessa vesivärejä käyttäen. Maalaukset rakentuvat useista

värikerroksista, jonka vuoksi onnistuminen on helppoa ja tekeminen rentoa.

Workshopin  aikana teemme kaksi erilaista maalausta, joista yksi on oman

tähtikuvion maalaaminen vesiväreillä tehdyn galaksipohjan päälle. Teemme myös

oman vapaamman avaruusaiheisen maalauksen, jossa pääset toteuttamaan omaa

galaktista visiota tai maalaamaan esimerkiksi planeettoja ja kuun eri vaiheita.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:



1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 315€

Yli 7 henkilöä 45€/hlö

Varaathan yli 24 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv 24%

Paints and Botanicals-guassiworkshop

Paints and Botanicals -workshopissa maalataan guassimaaleilla erilaisia kasviaiheita.

Workshopin aikana tehdään yksi harjoitustyö ja yksi vapaavalintainen kasvimaalaus.

Maalaukset tehdään laadukkaalle akvarellipaperille tai vaihtoehtoisesti värilliselle

paperille. Ohjaamme työn etenemisessä vaihe vaiheelta ja värien sekoittamisessa,

sekä näytämme eri maalaustekniikoita.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 315€

Yli 7 henkilöä 45€/hlö

Varaathan yli 24 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%

Ihmisfiguuri guassiväreillä

Workshopissa tutustutaan guassiväreihin ja jokainen pääsee toteuttamaan

guassimaalauksen ihmisteemalla. Työt voi toteuttaa pelkistetysti, naivistisesti,

abstraktisti tai jopa sarjakuvamaisesti! Töiden pääosassa ovat värit, joiden avulla

luodaan vaikutelma ihmishahmosta. Työt toteutetaan laadukkaalle paksulle

akvarellipaperille.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 315€

Yli 7 henkilöä 45€/hlö



Varaathan yli 24 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%.

Viivafiguuri

Tekniikassa tutustutaan viivapiirustukseen maalaten ja piirtäen, sekä näitä kahta

yhdistellen. Viivatyöhön voi inspiroitua esimerkiksi ihmishahmoista tai arkisista

asetelmista. Viivapiirustuksia harjoitellaan ensin nopeiden luonnosten avulla, jonka

jälkeen töitä voi toteuttaa maalauksen A4 kokoiselle akryylipaperille.

Kesto 2 tuntia.

Hinta:

1-7 henkilön ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 315€

Yli 7 henkilöä 45€/hlö

Varaathan yli 24 henkilön ryhmälle kaksi salia (sali 1 ja sali 2).

Hinnat sis. alv. 24%

Yksityistilaisuuden varaaminen ja peruutusehdot:

Yksityistilaisuus varataan sivujemme kautta ajanvarauskalenterista, jossa on näkyvillä

kaikki vapaat ajat. Ajan voi varata tiistaista perjantaihin klo 12-19.30 välille ja

lauantaisin klo 11-16.30 välille. Voit ilmoittaa arvioidun osallistujamäärän varauksen

yhteydessä ja vahvistaa lopullisen osallistujamäärän lähempänä ajankohtaa.

Lähetämme laskun antamienne laskutustietojen perusteella tilaisuuden jälkeen

lopullisen osallistujamäärän mukaan (esimerkiksi verkkolaskutus). Maksun voi

suorittaa myös paikan päällä korttimaksuna. Emme peri varausmaksua.

Workshopin voi perua veloituksetta kaksi viikkoa ennen sovittua ajankohtaa. Tämän

jälkeen meistä riippumattomista syistä peruuntuneesta workshopista veloitamme

300€. No show- varauksista ja peruutuksista, jotka tulevat alle 48 tuntia ennen

varattua tilaisuutta, veloitamme workshopin kokonaishinnan (100%) erillisellä

laskulla. Workshopin voi siirtää kuitenkin veloituksetta toiseen ajankohtaan.



Paikalle voi saapua noin viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Huomioithan myös,

että mikäli ryhmä myöhästyy varatusta aloitusajasta,  myöhästyminen on pois

sovitusta workshoppiin varatusta ajasta. Aikataulutettujen varausten vuoksi, emme

pysty venyttämään tai aikaistamaan sovittuja varauksia viime hetkellä.

Workshopit asiakkaan omissa tiloissa:

Paints and Wine -workshop on myös mahdollista tilata asiakkaan omiin tiloihin.

Asiakkaan omissa tiloissa pidettävän tilaisuuden minimiveloitus on 1911€ (sisältäen

siirtymis lisän, pakkaus- ja siivousajan). Yli 30 henkilön ryhmille hinta on 49€/hlö,

johon lisätään siirtymälisä 30% kokonaissummasta. Järjestämme workshoppeja

asiakkaan omissa tiloissa pääkaupunkiseudulla. Tuomme mukanamme kaikki

workshoppiin tarvittavat materiaalit sekä suojamuovit pöydille. Otathan kuitenkin

huomioon tilatessanne meidät muualle, että maalaaminen saattaa olla sotkuista ja

joitakin maalijälkiä saattaa jäädä työtilaan. Tilaaja vastaa varatun paikan

mahdollisesta sotkeutumisesta.

Workshopin kesto:

Workshoppien kesto on aina kaksi tuntia (XL Paints and Wine 2,5h).

Aikataulutettujen varausten vuoksi, emme pysty venyttämään sovittuja varausaikoja.

Paikan päälle voi saapua noin viisi minuuttia ennen workshopin alkua.

Tarjoiltavat ja vaatteiden suojaaminen:

Mukaan voi tuoda omia virvokkeita ja pientä purtavaa. Huomioithan, että tarjoilujen

esillepano tehdään varatun ajan puitteissa. Pyydämme myös huomioimaan, että

varattu yksityistilaisuus on ensisijaisesti maalailua varten. Meiltä löytyy viini- ja

kuohuviinilaseja, muutamia tarjoiluastioita sekä pullonavaaja. Paikan päältä löytyy

myös suojatakkeja työskentelyn ajaksi.



Workshop-ohjaajat:

Paints and Friendsin takana on neljä kuvataideohjaajaa ja kaverusta, Iisa, Lisa, Ulrika

ja Rosa. Kaikki workshoppien sisällöt ja teemat kumpuavat meidän neljän omista

taiteellisista intresseistä ja osaamisesta. Paints and Friendsin workshopeissa

painottuu maalaamisen ilo ja kokemuksellisuus, unohtamatta asiantuntevaa

ohjausta,  jonka vuoksi kaikentasoisten taiteilijoiden on helppo osallistua mukaan!

Tilamme sijaitsevat katutasossa osoitteessa Torkkelinkatu 1, Helsinki.  Käytössämme

on kolme salia ja ohjaamme teidät saleihin saapuessanne <3


