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 productwereld
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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KNEEDBARE BIJENWAS

STOCKMAR kneedbare bijenwas
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Ontwerpen met alle zintuigen
De wereld vastgrijpen

15 kleuren
•

Basis- en hoofdassortiment
6 / 12 plakjes gesorteerd

•

alle kleuren als losse kleuren verkrijgbaar

Kinderen zijn dol op vormen en kneden
– tijdens dit creatieve proces leren zij de
wereld kennen. STOCKMAR kneedbare bijenwas is hiervoor het ideale materiaal,
veelzijdig inzetbaar en kan netjes worden
verwerkt. De in het begin harde was verandert door de warmte van de handen: door
krachtig kneden wordt de was zacht en kan
dankzij de soepele consistentie tot alle
mogelijke figuren worden gevormd.

Kleur heeft eﬀect – dat wist ook al Johann Wolfgang von
Goethe, op wiens beroemde kleurencirkel het krachtige en
harmonieuze kleurenpalet van alle STOCKMAR-producten is
gebaseerd. De stralende, op elkaar afgestemde kleuren, de
lichte geur van bijenwas en de krachtige bewegingen van de
handen maken het vormgeven met STOCKMAR kneedbare bijenwas tot een zinnenprikkelende belevenis. Zowel kinderen
als volwassenen genieten van de ontspannen sfeer die kan
ontstaan tijdens het knutselen.

Hoogwaardig en duurzaam
STOCKMAR kneedbare bijenwas werd in nauwe
samenwerking met pedagogen ontwikkeld. Het
hoogwaardige materiaal prikkelt alle zintuigen van
de kinderen en schept ruimte om creatief aan de slag
te gaan. Anders dan zachte kneedmassa die later
hard en na enige tijd broos wordt, behouden zelfs de
meest gedetailleerde maaksels van kneedbare bijenwas hun vorm, kleur en glans – en kunnen indien
gewenst later weer opnieuw worden verwerkt.

