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Welkom in Apeldoorn!
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Koninklijk genieten in Apeldoorn! Verwen jezelf met dit
creatieve weekend en alles wat Royal Talens Experience
Centre en Apeldoorn te bieden heeft.

Inspiratie, experimenteren en genieten van het creatief bezig
zijn? Dat doe je in het Royal Talens Experience Centre! Dé plek
voor de beginnende en meer ervaren creatieveling om de
inspiratie te laten stromen.

Je kunt bij ons terecht voor verschillende on- en offline teken-
en schilderworkshops en speciale maatwerk arrangementen
inclusief de materialen. Wij werken met de fine art merken
Rembrandt, Cobra, Van Gogh, Amsterdam, Ecoline, Talens Art
Creation, Talens, Bruynzeel en Sakura.
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Vrijdag 7 oktober 2022
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• 13.30 ontvangst EC
• 14.00 rondleiding fabriek
• 16.30 inchecken Boutique 

Hotel Zenzez
• 17.00 mini workshop
• 19.00 diner Nettenfabriek
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Ontvangst is in het Experience Centre (Gebouw de Keulse Pot)
met koffie en thee.

Na ontvangst gaan we kijken hoe kunstenaarsverven worden
geproduceerd, van pigment tot gevulde tube!

We bespreken eerst de historie van Royal Talens waarna we de
fabriek in gaan. De rondleiding in de fabriek duurt ± 1,5 tot 2 uur.
Let op! Een deel van de rondleiding is door het monumentale
pand en daarom niet rolstoelvriendelijk. We eindigen weer in het
Experience Centre waar we verder gaan met een mini workshop.

Rondleiding Royal Talens Fabriek
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In een prachtig gerenoveerde Jugendstil villa uit 1904 in
de parkrijke omgeving aan de rand van het stadshart van
Apeldoorn, ligt het sfeervolle ZenZez Hotel & Lounge.

ZenZez Hotel & Lounge is een kleinschalig hotel met slechts 10
kamers. Het is ingericht met Nederlandse topmerken als Rivièra
Maison, Nilson Beds en Walra.

In de ochtend serveren ze een ontbijt met biologische en
regionale producten.

Kortom, een inspirerende plek vol warmte en gezelligheid!
Speciaal voor dit weekend met zorg voor jullie uitgekozen om
extra te genieten.

Boutique Hotel Zenzez
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Zaterdag 8 oktober 2022
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• 09.30 vertrek naar Radio Kootwijk
• 10.00 workshop Urban Sketching
• 13.00 lunch bij de Garage
• 15.00 vertrek naar Apeldoorn 
bezoek CODA op eigen gelegenheid
• 17.00 naar hotel om op te frissen
• 18.30 diner bij Bon Vivant
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Laat je inspireren door dit unieke rijksmonument!
Gebouw A is het hoofdgebouw van het zenderpark Radio Kootwijk bij 
het dorp Radio Kootwijk. Het geheel uit beton opgetrokken gebouw is 
een rijksmonument.
De architect, Julius Luthmann, heeft zich voor het ontwerp vooral 
gebaseerd op het Großfunkstation van Telefunken bij Nauen, waaraan hij 
een aantal bezoeken heeft gebracht. Daarnaast heeft hij zich laten 
inspireren door het beeld van een sfinx. De vorm van dit mythische 
wezen is erin te herkennen, met name vanuit de lucht. De bekendste 
bijnaam van het gebouw is 'de Kathedraal'; meermaals is een 
vergelijking gemaakt met de Grote Kerk van Veere. Het gebouw in art-
deco-stijl, met sculpturen van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde, is 
een mengvorm van de Berlijnse en de Amsterdamse School met 
Scandinavische invloeden (Luthmann was onder meer sterk beïnvloed 
door de Finse architect Eliel Saarinen). Gebouw A spreekt tot de 
verbeelding van artiesten, kunstenaars en theatergezelschappen.
Kortom, een unieke achtergrond voor een workshop Urban Sketching! Je 
leert in deze workshop de basis van urban sketching. Schetsen, tekenen 
met fineliner en inkleuren met aquarel. We laten je zien hoe je een 
gebouw opbouwt en geven tips over hoe je het realistisch kan 
weergeven. Zonder lineaal want het perfectionisme laat je los.

Urban sketching 
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Zondag 9 oktober 2022
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• 10.00 Bezoek Paleis Het Loo
• 12.00 lunch
• 13.00 workshop barok met FINETEC
• 17.00 terug naar hotel
• 18.30 diner
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Paleis Het Loo is het grootste, authentieke 17e-eeuws paleis 
van het Huis Oranje-Nassau. Al sinds 1984 ervaren de 
bezoekers hoe de Oranjes op deze plek woonden, werkten en 
genoten van de tuinen, het paleis en de natuur. Het is een plek 
met een bijzondere geschiedenis. De ideale bron ter inspiratie 
voor de workshop Barok die ‘s middags gegeven wordt. Hoe 
gebruik je nu al het moois dat je om je heen ziet in je eigen 
werk? We leggen je het tijdens de workshop graag uit en laten 
je onder andere kennismaken met de schitterende FINETEC 
verf die optimaal is om schitteringen en goudaccenten mee te 
maken. 

Barok met FINETEC
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Maandag 10 oktober 2022
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Afsluiting in het Experience Centre met 
Experience Café om alles zelf nog uit te
proberen en een heerlijke lunch om het 
goed te eindigen!
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Om het weekend af te sluiten ga je lekker zelf aan de slag in je
eigen artjournal, schetsboek etc met onze materialen. De ideale
manier om van alles te testen en proberen. Altijd al een keer de
Ecoline brushpennen willen uitproberen of de nieuwe
glinsterende aquarelverf van Finetec of dat ene medium? Dit is je
kans!

Ondergronden kunnen eventueel hier gekocht worden. Er kan
met alle materialen gewerkt worden maar gezien de hoeveelheid
materiaal wat je nodig hebt is het niet mogelijk te Pouren. (Wel
zou je het pouring medium en een ondergrond kunnen
aanschaffen en daarna een keuze kunnen maken uit de kleuren
acrylverf die we kleur hebben liggen.)

Experience Café

Voorstel Marij Claerhoudt



Diners
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De diners zijn gepland bij onderstaande
restaurants. Dit zijn driegangen diners. 
Mocht je dieetwensen hebben, geef dit aan
ons door dan zorgen wij dat het bij de 
restaurants en voor het ontbijt en de lunch 
bekend is.

• Nett Drinks & Soulfood
• De Bon Vivant
• Buffet in het Experience Centre of in de 

tuin van het hotel, afhankelijk van het weer



Arrangement inclusief
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- 3 Overnachtingen inclusief ontbijt
- Lunch op zaterdag, zondag en maandag
- Diner op vrijdag, zaterdag en zondag
- Rondleiding door de Royal Talens fabriek
- Workshop Urban Sketching op zaterdag
- Entree CODA museum
- Workshop en entree Paleis Het Loo op zondag
- Experience Café op maandag
- Gebruik alle materialen, koffie, thee/ lekkers 
- Zeer goed gevulde goodie-bag om mee naar huis te 

nemen. 



Tarieven
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€ 945,00 wanneer je een hotelkamer voor jezelf wenst

€ 795,00 wanneer je de kamer deelt met iemand*

Liever in 2 delen betalen? Uiteraard is dat ook mogelijk, neem hiervoor even 
contact met ons op en we regelen het netjes met je.

*deel je de kamer met iemand, reserveer dan samen of laat ons 
dit weten per mail wanneer je de reservering gemaakt hebt.
De drankjes tijdens de diners zijn niet inbegrepen. 



• Datum Royal Experiende XL Weekend: 7 t/m 10 oktober.
• Opgeven kan tot de kamers van Hotel Zenzez vergeven

zijn. 
• We adviseren jullie een annuleringsverzekering af te

sluiten. Indien er noodgedwongen geannuleerd moet
worden, denken we uiteraard graag mee over 
oplossingen maar houd er wel rekening mee dat bij
annuleringen korter dan 3 weken op de startdatum we 
gedwongen zijn kosten te berekenen. 

• Betalen in 2 delen: 
• 50% om reservering definitief te maken
• 50% uiterlijk 3 weken van te voren: vrijdag 16 September

Voorwaarden
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