
Prijslijst Studio Fatamorgana

Workshoptype: (Doek)maat: Prijs: Prijs buiten het atelier

Bloemenschilderen Gary Jenkins
Dagworkshop 40 X 50 cm € 65,-

Middagworkshop 30 X 40 cm € 39,-

Landschapschilderen Bob Ross
Dagworkshop 40 X 50 cm € 65,-

Middagworkshop 30 X 40 cm € 39,-

Bloemenshilderen Bob Ross
Dagworkshop 40 X 50 cm € 65,-

Middagworkshop 30 X 40 cm € 39,-

Proefworkshop Make And Take it
Landschap/bloemen (twee uur) 24 X 30 cm € 17,50 € 22,50**

Mini schilderworkshop (spiedoek op raam) 24 X 30 cm € 25,- € 25,- **

Miniworkshop (2 1/2 uur)

December aanbieding !!!!!!
U kunt een kerstschilderijtje maken 24 X 30 cm € 27,99

voor uw eigen kerstkaart. U kunt na het 

schilderen uw kerstkaart fotograferen

en een tekst erbij zetten, u heeft dan 

een eigen gemaakte kerstkaart!!

Middagworkshop

Trompe l'oeil muurschildertechnieken *
Diverse stap voor stap projecten van 
beginner naar gevorderden.

Kruik in nis 

(beginners)
Twee dagen 50 X 60 cm € 100,-

Gebroken muur 

(beginners)
Dagworkshop 50 X 60 cm € 76,-

Tafel of Dienblad met brief 

(half gevorderden)
Dagworkshop (Eigen voor-

behandeld voorwerp meenemen) n.v.t. € 86,50

Muurfontein 

(beginners)
Muurfontein recht

Vier avonden of twee dagen n.v.t. € 178,- 

Muurfontein barok

Vier avonden of twee dagen n.v.t. € 198,-
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Prijslijst Studio Fatamorgana

Workshoptype: (Doek)maat: Prijs: Prijs buiten het atelier

vervolg Trompe l'oeil muurschildertechnieken

Raam met uitzicht

(beginners en gevorderden)
Vier avonden of twee dagen 70 X 100 cm € 178,-

Raam met uitzicht groot

(gevorderden)
Drie dagen 100 X 100 cm € 250,-

Keukengerei aan rail

(gevorderden)
Twee dagen 120 X 50 cm € 127,-

Raam met gestreept gordijn met

daaronder vaas op boekenkast

(gevorderden)
Twee dagen 120 X 80 cm € 244,-

Boekenplank met boeken & vaasjes

(gevorderden)
Twee dagen 100 X 50 cm € 153,-

Privé lessen
Privé lessen schilderen n.v.t.

25 euro per uur of drie uur voor 60 euro

Fresco schilderen
Dagworkshop n.v.t. € 71,-

Middagworkshop n.v.t. € 59,- € 71,- **

Avondworkshop n.v.t. € 59,-

Decoratieve technieken
Speciale marmertechnieken

Middagworkshop (2 marmertechnieken) n.v.t. € 56,-

Avondworkshop   (2 marmertechnieken) n.v.t. € 56,-

Marmeren en houten op een dag n.v.t. € 80,-

Mozaïek met glas of tegels
Twee avonden n.v.t. € 71,-

Dagworkshop n.v.t. € 71,-

ophangsysteem n.v.t. € 10,-

Kunst boven de Bank
U dient zelf een doek (maximaal)

100 x 100 cm mee te nemen, of

is tegen meerprijs te bestellen bij

het atelier

Dagworkshop Zelf € 71,-
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Prijslijst Studio Fatamorgana

Meubelworkshop/pimp up je meubel
(zo goed als oud)

Dagworkshop n.v.t. € 71,-

Groepen

U kunt zich als groep (minimaal 6 personen) een workshop bij ons volgen. Neem daarvoor contact op met

onze studio voor prijzen en mogelijkheden 

Nelie Meininger

Nelie Meininger is een gecertificeerd docente Bob Ross Landschap/Bloemen en Gary Jenkins.

Algemene informatie

Voor alle workshops geldt: inclusief gebruik van al het schildersmateriaal. Meer informatie vindt u op deze

website. Alle genoemde avondworkshops worden in ons eigen atelier gegeven.

* Al de trompe l’oeil plaatmateriaal is voor u voorbewerkt, zodat u gelijk kunt gaan schilderen.

Het verschil van prijs zit in de maat van het plaatmateriaal en de nodige voorbereidingen.

Onze dagworkshops zijn inclusief koffie/thee, sap en wat lekkers. 

Prijzen zijn onder voorbehoud en typefouten. 

Het lesgeld dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende datum overgemaakt te worden op

rekening NL 04 INGB 0006 411163 t.n.v. Atelier Fata Morgana te Vlaardingen en onder vermelding van uw

workshop en workshop datum.

U bent definitief ingeschreven als uw betaling is voldaan en ontvangen is door Atelier Fata Morgana

K.V.K. 24317877 BTW no.087305100B01

** De prijzen buiten het atelier gelden voor het Rijnmondgebied. 

Buiten deze regio zullen er kosten worden berekend voor onze reistijd en reiskosten.

Reiskosten: 0.20 cent per km.

Prijslijst Studio Fatamorgana Pagina 3
Prijslijst 2014 rv1


