TENTOONSTELLINGEN IN OPDRACHT

RELATIEGESCHENKEN

TEAMBUILDING EN BEDRIJFSUITJES

Om beeldend kunstenaars met een
handicap een platform én publiek te geven,
beheert Special Arts een kunstuitleen.

Special Arts organiseert regelmatig
tentoonstellingen in opdracht van een
organisatie of bedrijf.
•met een bepaald thema rond een
studiedag of symposium
•bij het afscheid van een bestuurslid of
directeur
•bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een
jubileum of de opening van een nieuw
gebouw.

Special Arts heeft een bijzondere collectie
relatiegeschenken. Centraal daarbij staat
altijd een kunstwerk of een gedicht.
Het kan gaan om unica, maar ook om
cadeaus in een bepaalde oplage:
•graﬁek
•keramiek
•kalenders
•kaarten
•cadeaubon kunstuitleen
•toegepaste kunstvoorwerpen.

Wilt u op een zinvolle en ‘Special manier’
vormgeven aan teambuilding of een
bedrijfsuitje?

Interesse in een Special tentoonstelling?
Stuur de antwoordkaart op; dan nemen wij
daarna contact met u op.

Uiteraard zijn er, in overleg, meer
mogelijkheden.
Ook uw bedrijf kan een Special relatie- of
kerstgeschenk laten maken.
Een waardevolle wijze om vorm te geven aan
uw betrokkenheid bij de doelgroep!

T: 0343 42 04 44
F: 0343 41 61 33

Diverse bedrijven en organisaties huren
kunst bij de kunstuitleen van Special Arts.
Op die manier geven ze vorm aan hun
betrokkenheid bij de doelgroep. En
natuurlijk geven ze zo ook hun werk- en
ontvangstruimtes een vrolijk en speciaal
accent!

Graag overleggen wij met u over uw vragen
en wensen... en ons aanbod en de
mogelijkheden.

Interesse in een Special teambuilding of een
Special bedrijfsuitje?
Stuur de antwoordkaart op; dan nemen wij
daarna contact met u op.

Postbus 125
3940 AC Doorn

De kunstwerken van de kunstuitleen van
Special Arts zijn niet onder één noemer te
vangen. Maar veel werken kunnen worden
aangemerkt als authentiek, fascinerend en
kleurrijk.

Special Arts organiseert workshops voor
bedrijven, meestal in samenwerking met een
atelier, theatergroep of taalwerkplaats voor
gehandicapten.
•portretschilderen
•beeldhouwen
•keramiek
•toneelspelen
•poëzie.

Interesse in de Special relatiegeschenken?
Stuur de antwoordkaart op; dan nemen wij
daarna contact met u op.

SPECIAL ARTS

Ook particulieren zijn van harte welkom bij
de kunstuitleen.
Stichting Special Arts Nederland

De kunstwerken uit de kunstuitleen zijn
eveneens te koop.
Interesse in het huren of kopen van
kunstwerken van Special Arts? Stuur de
antwoordkaart op en u ontvangt vrijblijvend
meer informatie.

Informatie over de afgebeelde personen of kunstwerken
in deze folder via Special Arts.

Stamerweg 22
3941 XJ Doorn

De kunstuitleen heeft een collectie van circa
3500 kunstwerken van circa 450
kunstenaars. Deze kunstenaars hebben een
verstandelijke, psychische of lichamelijke
beperking.

E: info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

KUNSTUITLEEN

BETROKKEN
ONDERNEMERSCHAP

FANTASIE
Ik speel altijd dat ik regisseuse
ben bij telekids. Ik heb ook nog
een eigen show. Maar mijn collega
is er mee opgehouden. Nu zoek ik
een nieuwe die meespeelt.

SPECIAL ARTS
Special Arts is een ideële stichting, die
kunstbeoefening door mensen met een
handicap stimuleert. Ook ondersteunt de
stichting kunstenaars met een handicap bij
de ontwikkeling van hun talenten. De
stichting is expertisecentrum; doet
onderzoek; organiseert activiteiten,
projecten en manifestaties en geeft het
kwartaalmagazine (p)art uit.
Ook biedt de stichting activiteiten en
producten in het kader van betrokken
ondernemerschap.

BETROKKEN ONDERNEMERSCHAP
Is uw bedrijf geïnteresseerd?
Bij Special Arts kunt u op meerdere
manieren vormgeven aan uw betrokkenheid:
•door het huren van kunstwerken uit de
kunstuitleen
•door een tentoonstelling ‘op locatie’ te
laten uitvoeren
•door relatie- of eindejaarsgeschenken van
Special Arts af te nemen
•door teambuilding, actief met kunst,
samen met mensen met een handicap.

SPECIAL ARTS
Stichting Special Arts Nederland
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