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Welkom bij het Royal Talens 
Experience Centre
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Op zoek naar een creatief uitje of teambuilding voor uw team?
Lekker samen in een ongedwongen sfeer actief zijn. Ongekende
talenten ontdekken, samen met trots iets creeren en even de
zinnen verzetten. Wij helpen graag het teamgevoel te
versterken door middel van onze creatieve on- en offline
workshops.

Experimenteren met verschillende soorten verf, het hele
assortiment penselen voelen of meedoen met een workshop?
Dat doe je in het Royal Talens Experience Centre! Dé plek voor
de beginnende en meer ervaren creatieveling om de inspiratie
te laten stromen.



Workshop suggesties
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De workshops zijn geheel verzorgd, inclusief materialen, duidelijke 
stap voor stap begeleiding en live feedback van de enthousiaste 
docenten.

De prijzen van workshops verschillen en hangen af van docent/duur 
en gebruikte materialen. Bij de workshop zit in ieder geval altijd het 
materiaalgebruik inbegrepen net als koffie/thee met wat lekkers. Ook 
krijgt elke gast een kleine attentie mee. Boek je een dagworkshop, 
dan kunnen we ook een goedverzorgdelunch regelen of een 
aansluitende borrel. 

Laat ons je wensen weten voor een groepsworkshop, zodat we een 
tarief voor je kunnen samenstellen. 
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Spelen met verf, structuur, dikte en kleur. In deze online
(opgenomen) workshop werk je met Amsterdam Acrylic paint
waarmee je met behulp van 2 verschillende mediums te gekke
structuren kunt creeeren.

We beginnen de workshop eerst met wat uitleg/ achtergrond
over de verf, de mediums en kleur in het algemeen, waarna we
aan de slag gaan. Verschillende technieken worden toegelicht en
stap voor stap voor gedaan. Je gaat aan de slag met palletmessen,
de schraper en de boetseer ‘tools’ om verschilldende vormen van
het werken met acrylic paint uitproberen en hier je eigen
moderne schilderijen mee maken.

3D schilderijen met acrylic paint 
& mediums
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We gaan aan de slag met ecoline. Martine leert je bijvoorbeeld
graag hoe je met ecoline eenvoudig varens, een cactus en
klaproos of citroenen kunt maken. Eerst gaan we beginnen met
het blenden/ mengen/ kleuren in elkaar over laten lopen. Daarna
kleine oefeningetjes, waarbij we ook takjes & blaadjes gaan
maken. Daarna over naar het grote werk!

De nadruk van de workshop ligt niet op het zo natuurgetrouw en
gedetailleerd mogelijk werken. Martine laat liever zien hoe je je
werk door eenvoudige technieken meer diepte en levendigheid
geeft.

Het leuke van tekenen met ecoline is dat je niet kunt voorkomen
dat kleuren in elkaar overgaan vloeien. Dat maakt het een goede
oefening in ‘loslaten’.

Botanisch tekenen met Ecoline
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Marieke neemt je mee op de mooie Zentangle reis en legt je uit
over deze prachtige techniek. De Zentangle Methode is een
makkelijk te leren, maar vooral een ontspannen en leuke manier
om prachtige kunst te maken. En iedereen kan het! Ook als je
denkt dat je niet creatief genoeg bent. De Zentangle Methode
werkt niet alleen ontspannend, maar kan ook problemen met
zelfvertrouwen, stress en slapeloosheid tegengaan.

Maak je waanzinnige tangles met het tegenovergestelde effect:
kleur op zwart! We werken daarvoor in de nieuwe Sakura
schetsboekjes met zwart papier. Je gaat in cirkel vorm werken,
waarna elke cirkel voorzien wordt van een eigen patroon. Met de
Sakura Gelly Roll Moonlight maak je fijne lijnen. Vervolgens kun je
diepte toevoegen aan je kunstwerk met het witte Zentangle
potlood. Als afronding breng je nog extra (3D) details aan.

Zentangle Inspired Art
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Of je nu in de horeca werkt, de evenementen of gewoon op
zoek bent naar een leuke accessoire voor in huis: het
zogenaamde chalkboardlettering is hierbij meer dan handig!
Mooi krijtbord-tekeningen & teksten maken: we leren je graag
hoe je dit aanpakt!
Van het krijtbordje voorbewerken, eenvoudig tekeningetjes
maken tot hoe je het beste je ontwerp op kunt bouwen: het
komt met andere handige tips & tricks allemaal voorbij!

Chalk creaties
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We gaan aan de slag met brushpennen! Martine wil je zoveel
mogelijk tips & tricks geven voor het werken met de
brushpennen. Van eenvoudige tekeningetjes, mooie
achtergronden tot het brushletteren; Martine leert je er graag in
deze workshop meer over. Ook het blenden (mengen) van
kleuren en het maken van het maken van bijvoorbeeld
safaripatroontjes zoals een pantermotiefje wordt behandeld.

Het geleerde mag je in het tweede gedeelte van de workshop in
praktijk brengen: we gaan dan namelijk allerlei designs op het
vloeipapier aanbrengen.

Brushlettering & 
Sketch book cover maken
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We pakken er de kleurpotloden bij en gaan heuse zen gems
maken. (Bijna) niet van echt te onderscheiden edelstenen!

We bouwen ze laagje voor laagje met kleurpotlood op. Diverse
vormen en kleurcombinaties komen aan bod, waarna de
versiering met zentangle achtige figuren kan beginnen.

Zen-Gems met kleurpotlood
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Kunst inzetten om eens radicaal anders naar organisatievraagstukken
en innovatie te kijken? Door vanuit een kunstperspectief te kijken,
groeit je creatieve vermogen en krijg je nieuwe, frisse ideeën en
inzichten voor de uitdaging waar jouw team of organisatie voor staat.
In deze workshop ga je denken als een kunstenaar. Kunstenaars
hebben namelijk 9 eigenschappen die maken dat zij net anders
kijken, denken en werken dan de meesten van ons. Je gaat aan de
slag met je eigen vraag.
Je maakt kennis met de kunstenaarseigenschappen in voorbeelden:
welke kunstenaars hebben die eigenschap en hoe uit zich dat in hun
werk?
Je ervaart in opdrachten en groepsdiscussies dat het zelf inzetten van
deze kunstenaarseigenschappen verrassende oplossingen of ideeën
voor jouw vraagstuk kan geven.
Werk open-ended als Marina Abramovic
Wees oprecht nieuwsgierig als Damien Hirst
Jat als Pablo Picasso

THE ARTIST WAY program 
met JAS Art Studio
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In dit programma observeer je kunstwerken of sta je stil bij de
kritische vraag die de kunstenaar bij een werk stelt. In opdrachten en
groepsdiscussies vertaal je die inzichten naar je eigen vraagstuk en
bouw je zo aan verrassende oplossingen of ideeën.
Het programma bevat 3 onderdelen:
• art analysis: je maakt kennis met het gericht observeren van een 

kunstwerk. Ook sta je stil bij de kritische vragen die een kunstenaar 
soms in zijn werk stelt. Beide met tot doel er inzichten uit te halen 
voor jouw vraagstuk. 

• insights: je krijgt inzichten hoe je deze manier van kijken en 
analyseren in je dagelijks denken en doen kunt toepassen (lessons 
learned)

• apply & practice: je oefent aan de hand van opdrachten en 
groepsdiscussies in het vertalen van je observaties naar je eigen 
vraagstuk. En je proeft de eerste opbrengst van welke verrassende 
ideeën en oplossingen deze andere manier van kijken en denken 
kan geven.

ART ANALYSIS program 
met JAS Art Studio
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Spreekt één van bovenstaande pakketten u aan? Of liever
brainstormen over een op maat gemaakt programma. We
bespreken graag de mogelijkheden!

Wij kijken er naar uit u en uw gasten te mogen verwelkomen in
ons Experience Centre.

Met vriendelijke groet,

Martine Boere & Rosanne van Loenen

Royal Talens Experience Centre
Sophielaan 46, 7311PD Apeldoorn
055-5274 778
experience@royaltalens.com

www.royaltalens-experience.nl

Experience.centre.royal.talens
RoyalTalensExperienceCentre

Contact

mailto:experience@royaltalens.com
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Parkeren kan in Parkeergarage Koningshaven, dit is de
dichtstbijzijnde parkeergarage, de loopafstand is ongeveer 5
minuten. (Uitrijdkaarten zijn bij ons tegen het gereduceerde
tarief van 4 euro verkrijgbaar.) Het parkeerterrein tegenover ons
hoofdkantoor is HELAAS NIET beschikbaar.

Met openbaar vervoer is het Experience Centre erg makkelijk te
bereiken. We zitten op 3 minuten lopen van het treinstation
Apeldoorn af. Je kunt je melden in ons Experience Centre in
gebouw Keulse Pot links naast het hoofdkantoor.

Bereikbaarheid
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