Met STOCKMAR beleven en scheppen kinderen de wereld in een artistiek proces
op hun eigen manier. Een creatieve wisselwerking tussen fantasie en externe
zintuiglijke waarneming stimuleert het
voorstellingsvermogen en de artistieke
vaardigheden van kinderen.

STOCKMAR productwerelden
Al decennialang staat de naam STOCKMAR voor hoogwaardige kunstenaarsbenodigdheden. Wij beschouwen kwaliteit als een
integraal begrip en hechten hier zeer aan: dit blijkt uit een zorgvuldige selectie van de grondstoﬀen, een hoogwaardige verwerking en ook de uitstekende kleur-, teken- en modelleereigenschappen van de producten. Bij kwaliteit hoort voor ons ook
dat wij mogelijkheden bieden om creatieve ruimte te scheppen die een positief eﬀect heeft op de individuele ontwikkeling. Zo
ontstaan buitengewone producten die een rijke, artistieke beleving stimuleren – zowel thuis, op de kleuterschool, op school
of binnen het kader van therapeutische activiteiten.

De innerlijke rust die tijdens creatieve bezigheden ontstaat, vormt een goede tegenhanger voor de veelal eenzijdige prestatiegerichte verwachtingen en brengt de
ontwikkeling van kinderen in evenwicht.
WASKRIJTJES
KLEURPOTLODEN
AQUARELVERF
PLAKKAATVERF
KNEEDBARE BIJENWAS
WASFOLIES
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KLEURPOTLODEN

STOCKMAR kleurpotloden
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Ik ervaar kleur

07
08
09

Met de kleuren van de kleurpotloden van STOCKMAR is tekenen
extra leuk en wordt de wereld in al haar kleurnuances ervaren en
nagetekend.
“In de kleurige weerschijn zit het geheim van het leven”
(Goethe). De op Goethe´s kleurencirkel gebaseerde kleuren van
de STOCKMAR kleurpotloden staan elk voor zich en zijn harmonisch op elkaar afgestemd. Ze komen overeen met de kleurselectie die ook van andere STOCKMAR producten bekend is.
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Ik wil tekenen
De evenwichtige mix van vochtige en droge
bestanddelen en een door STOCKMAR speciaal ontwikkeld verwerkingsproces vormen
de basis voor de stiften van de STOCKMAR
kleurpotloden. Hierdoor beschikken zij over
een zachte en tegelijkertijd krachtige kleurafgifte en zijn stofvrij en breukvast. Met
elke beweging van de kunstenaar, of het nu
een krachtige, met druk uitgevoerde streek
of een geschakeerd kleurenvlak is, brengen
de STOCKMAR kleurpotloden precies dat op
de ondergrond over wat de kunstenaar wil.
De expressiemogelijkheden zijn onbeperkt,
de innerlijke beleving tijdens het artistieke
proces wordt ondersteund.

24 kleuren
•

in kunstenaarskwaliteit

•

in driehoekige en zeshoekige vorm verkrijgbaar

•

in 3 assortimenten 12+1 / 18+1 / 24+1
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Ik ben kunstenaar
Een bijzonderheid van de STOCKMAR
kleurpotloden is hun transparantie en lazuurvermogen. Door het exact
afgestemde aandeel aan hoogwaardige
microkristalijne wassen, heeft elke streek
in samenspel met het licht een diepte waardoor
de tekening reeds qua textuur een ruimtelijk eﬀect
krijgt, en dat gaat verder dan het pure tekenoppervlak.
Dit eﬀect ontplooit zich met name bij lazurend kleuren, het
over elkaar aanbrengen van kleuren op het papier. Dankzij deze
eigenschap zijn STOCKMAR kleurpotloden precies het juiste materiaal voor de creatieve ontwikkeling van de kunstenaar.
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