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Paints and Wine: 

 Paints and Wine -workshopin aikana maalataan akryylivärejä käyttäen 
abstrakti taideteos 30 x 42 cm kokoiselle kanvaasille. Ohjeistamme värien 
käytössä, 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 omanäköisen työn. Osallistujat saavat 
halutessaan nauttia maalaamisen ohessa itsetuomiaan viinejä tai muita 
virvokkeita (huomioithan, että viini on omakustanteinen.) 

 Kesto 2 tuntia.  

Hinta 
1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 300€ 
7-10 hengen ryhmille 49€/hlö 
11-20 hengen ryhmille 47€/hlö 
21-30 hengen ryhmille 45€/hlö 
Yli 30 hengen ryhmille, kysy tarjous. 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV 
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Akryylikaato: 

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, koostumisen ja kaatamisen ja jokainen toteuttaa kaksi työtä 
(30 x 42 cm kanvaaseille). Kaikki työpajaan tarvittavat materiaalit kuuluvat 
hintaan. Meiltä löytyy myös suojatakkeja työskentelyn ajaksi, mutta 
suosittelemme pukeutumaan työpajaan sopivasti, sillä akryylikaato saattaa olla 
sotkuista. Akryylikaadossa töiden kuivuminen kestää, eikä valmiita töitä voida 
antaa workshopin päätteeksi heti mukaan, joten varauduthan hakemaan 
kuivuneen työsi myöhemmin sinulle sopivana ajankohtana. 
Kesto 2 tuntia. 
Maksimi osallistujamäärä 16 hlö. 

Hinta: 
1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 360€ 
7-10 hengen ryhmille 59€/hlö 
11-16 hengen ryhmille 57€/hlö 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV 

Paints and Galaxies: 

Paints and Galaxies -workshopissa ohjaamme vaihe vaiheelta öisen tähtitaivaan 
maalaamisessa vesivärejä ja akryylivärejä käyttäen. Maalaukset rakentuvat useista 
värikerroksista, jonka vuoksi onnistuminen on helppoa ja tekeminen rentoa. 
Workshopin aikana teemme useita eri tehtäviä, 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. Osallistujat saavat halutessaan nauttia maalaamisen 
ohessa itsetuomiaan viinejä tai muita virvokkeita (huomioithan, että viini on 
omakustanteinen.) 
Kesto 2 tuntia. 
Maksimi osallistujamäärä 20 hlö. 

Hinta 
1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 250€ 
7-10 hengen ryhmille 39€/hlö 
11-20 hengen ryhmille 37€/hlö 
Yli 20 hengen ryhmille, kysy tarjous. 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV 
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Paints and Botanicals: 

Paints and Botanicals -workshopissa maalataan guasseilla yksityiskohtaisesti 
erilaisia kasviaiheita. Workshopin aikana tehdään yksi pienempi harjoitustyö 
ja yksi isompi kasvijuliste. Maalaukset tehdään laadukkaalle akvarellipaperille 
tai vaihtoehtoisesti värilliselle pariisinpaperille. Ohjaamme työn 
etenemisessä vaihe vaiheelta ja värien sekoittamisessa, sekä näytämme eri 
maalaustekniikoita. Osallistujat saavat halutessaan nauttia maalaamisen 
ohessa itsetuomiaan viinejä tai muita virvokkeita (huomioithan, että viini on 
omakustanteinen.) 
Kesto 2 tuntia.  

Hinta 
1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 250€ 
7-10 hengen ryhmille 39€/hlö 
11-20 hengen ryhmille 37€/hlö 
Yli 20 hengen ryhmille, kysy tarjous. 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV 

Alkoholimuste: 

Alkoholimuste on nopeasti kuivuva väri, jota kaadellaan suoraan pullosta 
kiiltävälle paksulle paperille. Pisarat ja kerrokset muodostavat abstrakteja 
muotoja ja pillien avulla niitä voi puhaltaa isoiksi laajemmiksi pinnoiksi tai 
vaahtomuovisiveltimen avulla töpötellä ja levittää väriä. Workshopissa on 
käytössä useita eri värejä ja ohentimia, joiden avulla voit luoda omannäköisesi 
taideteoksen. Lopuksi töitä koristellaan valkoisilla ja mustilla maalitusseilla. 
HUOM! Alkoholimusteista- ja ohentimista lähtee voimakas haju, joka ei sovi 
herkille. Saattaa aiheuttaa väsymystä ja huimausta. Maalaamisen ohella voitte 
nauttia omakustanteista virvoketta. 
Kesto 2 tuntia. 

Hinta: 
1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 300€ 
7-10 hengen ryhmille 45€/hlö 
11-20 hengen ryhmille 42€/hlö 
21-30 hengen ryhmille 39€/hlö 
Yli 30 henkilön ryhmille, kysy tarjous. 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV 
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Kollaasi: 

Kollaasi -workshopissa tehdään oma kollaasitaideteos eri materiaaleja 
yhdistellen. Kollaasitaideteos syntyy eri materiaaleista leikatuista palasista, jotka 
liimataan yhteen näyttäväksi kokonaisuudeksi. Osallistujat saavat halutessaan 
nauttia maalaamisen ohessa itsetuomiaan viinejä tai muita virvokkeita 
(huomioithan, että viini on omakustanteinen.) 
Kesto 2 tuntia. 

Hinta: 
1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 250€ 
7-10 hengen ryhmille 35€/hlö 
11-20 hengen ryhmille 33€/hlö 
21-30 hengen ryhmille 31€/hlö 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV 

Galaxies Paints and Wine / Botanicals Paints and Wine: 
Supersuosittu Paints and Wine Galaxies tai Botanicals -teemalla! Tässä 
workshopissa maalataan akryylimaaleilla 30 cm x 42 cm kokoiselle kanvakselle 
avaruusaihetta tai kasviteemaa, valintasi mukaan. Galaxies-teemassa 
ohjeistamme näyttävän galaksisen, avatuusaiheisen työn maalaamisessa 
tähtisumuineen. Botanicals-teemassa maalataan ohjeistuksellamme 
kasviaiheisia töitä. Jokainen pääsee toteuttamaan omannäköisen työn, 
yhteisellä teemalla. Ohjeistamme väreissä, välineiden käytössä sekä 
pohjustamme valitsemaasi teemaa. Maalaamisen ohella voitte nauttia 
omakustanteista virvoketta. 
Kesto 2 tuntia. 

1-6 hengen ryhmille yksityistilaisuuden minimiveloitus 300€ 
7-10 hengen ryhmille 49€/hlö 
11-20 hengen ryhmille 47€/hlö 
21-30 hengen ryhmille 45€/hlö 
Kun tilaaja on yritys, hintoihin lisätään +24% ALV. 

Yksityistilaisuuden varaaminen ja peruutusehdot: 

Yksityistilaisuus varataan sivujemme kautta ajanvarauskalenterista, josta näkee vapaat ajat. 
Ajan voi varata tiistaista perjantaihin klo 12-19 välille ja lauantaisin klo 12-17 välille. Kun 
yksityistilaisuuden varaus on vahvistettu, lähetämme laskun ilmoitetun osallistujamäärän 
mukaan samana päivänä kun tilaisuus on tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Mikäli 
osallistujamäärä muuttuu laskun lähettämisen jälkeen, emme hyvitä peruutettuja paikkoja 
(COVID-19 päivitys 13.10.2020: Koronatilanne on otettu huomioon toiminnassamme ja 
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koronan vuoksi tehdyt peruutukset huomioidaan toistaiseksi laskuissa). Osallistujamäärän 
lisäykset veloitetaan erikseen erillisellä laskulla. Emme peri varausmaksua. 

Workshopin voi perua veloituksetta yhtä viikkoa ennen sovittua ajankohtaa. Tämän 
jälkeen meistä riippumattomista syistä peruuntuneesta workshopista veloitamme 200€ (ei 
koske koronan vuoksi tehtyjä peruutuksia). 

Huomioithan myös, että mikäli ryhmä myöhästyy sovitusta kellonajasta, 
myöhästyminen on pois sovitusta workshoppiin varatusta ajasta. Aikataulutettujen 
varausten vuoksi, emme pysty venyttämään tai aikaistamaan sovittuja varauksia.

Workshopit asiakkaan omissa tiloissa ja maksimiosallistujamäärä: 

Workshop on myös mahdollista tilata asiakkaan omiin tiloihin. Tällöin lisäämme hintaan 
+20% kokonaishinnasta. 
Asiakkaan omiin tiloihin tilatussa workshopissa maksimiosallistujamäärä sovittavissa aina 
tilan kapasiteetin mukaan. Tuomme mukanamme kaikki workshoppiin tarvittavat 
materiaalit sekä suojamuovit pöydille. 
Otathan kuitenkin huomioon tilatessanne meidät tiloihinne, että maalaaminen saattaa olla 
sotkuista ja joitakin maalipisaroita saattaa jäädä työtilaan. 

Räätälöity workshop: 

Voimme myös muokata workshoppejamme toiveittenne mukaan ja teidän budjettiin 
sopiviksi.  Workshoppien kesto on lähtökohtaisesti aina kaksi tuntia, mutta kestoa voi 
myös lyhentää tai pidentää toiveiden mukaan. Lisätunnista veloitamme +50% hinnasta / 
hlö / tunti. 

Tarjoiltavat ja vaatteiden suojaaminen: 

Voitte tuoda mukananne omia virvokkeita ja tarjoiltavia. Meiltä löytyy viini- ja 
kuohuviinilaseja, tarjoiluastioita sekä pullonavaaja. Paikanpäältä 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 ammattitaidosta. Paints and Friendsin workshopeissa painottuu 
maalaamisen ilo ja kokemuksellisuus, unohtamatta asiantuntevaa ohjausta, jonka vuoksi 
kaikentasoisten taiteilijoiden on helppo osallistua mukaan! Tilamme sijaitsevat katutasolla 
osoitteessa Torkkelinkatu 1.
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