Ved at bruge STOCKMAR’S produkter til
at udtrykke sig kunstnerisk, bliver børn
i stand til at genskab deres oplevelser af
verden. Det kreative samspil mellem barnets fantasi og dets indtryk af virkeligheden bidraget til udviklingen af barnets
kreative og kunstneriske færdigheder.
Den indre ro, som opstår når barnet sidder
og maler, modvirker det pres som mange
børn føler på grund af de høje forventninger, som ofte pålægges dem i dagligdagen. Den kreative proces, som farverne
kan hjælpe på vej, fremmer derfor et mere
balanceret udviklingsmønster for barnet.

STOCKMAR Produkter
I årtier har navnet STOCKMAR repræsenteret kunstprodukter af højeste kvalitet. Her skal kvalitet forstås som et omfattende
og grundlæggende princip: omhyggeligt udvalgte råvarer, eﬀektive produktionsmetoder og fremragende farve-, tegne- og
modelleringsegenskaber. Det er også en del af dette kvalitetskoncept, at vores produkter skal kunne åbne for den kreative
udfoldelse, som er så vigtig for den individuelle personlige udvikling. Sådan kan vi skabe produkter der er udover det sædvanlige, og som fremmer en rig kunstnerisk oplevelse – i hjemmet, børnehaven, skolen eller i forbindelse med kunstterapi.
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MODELLERBIVOKS

STOCKMAR modellerbivoks
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Kreativitet med alle sanser
At gribe verden

15 farver
•

Grund- og hovedsortiment
6 / 12 assorterede plader

•

alle farver fås også enkeltvis

Børn elsker at forme og ælte – i denne
kreative proces lærer de at beherske verden. STOCKMAR modellerbivoks er et ideelt materiale som kan bruges på mange
forskellige måder, og som kan bearbejdes
let og ukompliceret. Til at begynde med
har materialet en fast konsistens, som
hændernes varme hurtigt gør blødere. Når
voksen æltes kraftigt bliver den blød, og
takket være sin smidige konsistens kan
den formes til alle tænkelige figurer.

Farver har stor virkning – det vidste den store tyske digter
Johann Wolfgang von Goethe allerede, da han skabte sin
berømte farvecirkel, som alle STOCKMAR produkter med
deres kraftfulde og alligevel harmoniske farvepalet orienterer sig efter. De lysende, smukt afstemte farver, den fine
duft af bivoks og den intensive aktivitet med hænderne gør
formgivning med STOCKMAR modellerbivoks til en sanselig
oplevelse. Både børn og voksne nyder den afslappede atmosfære, som denne kreative formgivning ofte giver.

Høj kvalitet og lang levetid
STOCKMAR modellerbivoks er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger. Dette kvalitetsmateriale
taler til alle børnenes sanser og åbner for det kunstneriske frirum. Til forskel fra blød modellervoks,
hvor materialet efterhånden hærder og ofte med
tiden bliver sprødt, bevarer selv de fineste figurer af
modellerbivoks deres form, farve og glans – og kan
om ønsket igen forarbejdes til nye figurer på et senere
tidspunkt.

