
BALLSY 
BUSINESS  
PAKKET

Een businessvoorstel met 
ballen & een gezonde 
portie intuïtie door RISJA.



Hoi ik ben Risja 
 
& ik ben beeldend kunstenaar, ontwerper en eigenaresse 
van RISJA Gallery te Reuver. 
 
Ik ben ooit begonnen als autodidact met een enorme passie 
en drive om de wereld en mijzelf om te toveren tot een groot 
kunstwerk. Inmiddels heb ik een Masteropleiding afgerond in 
Londen en ben ik trotse eigenaar van RISJA Gallery, een 
ruimte waar alles kunst is.  
 
Ik ben teruggereisd naar de regio omdat ik een grote 
potentie zie in Limburg als cultuurregio. En ik het een mooie 
kans vind om hier mijn kracht en creativiteit te delen als mens 
en maker.  
 
Dit voorstel is ontstaan uit de liefde om mijn creativiteit en 
kennis over te dragen aan anderen. Om bedrijven te leren 
hoe je creativiteit kunt inzetten om te verbinden, inspireren 
en verandering in gang te zetten. 
In iedereen, groot of klein, zit een kunstenaar verborgen. 
Laat het nou net mijn talent zijn om deze naar boven te 
toveren. 



Over de Gallery  
 
RISJA Gallery is een creatieve broedplaats waar 
kunst, design & educatie samenkomen. 
 
In mijn werk maakt alles deel uit van een groot 
universum. Een wonderlijke en kleurrijke kosmos 
geïnspireerd door de natuur. In de galerie vind je 
een grote verzameling unieke ontwerpen en 
kunstwerken van eigen hand. Van theekopjes, 
gordijnen en schilderijen tot maffe bijzettafels, 
lampen en spiegels. Alles is kunst. 



 
Wat doet kunst voor jouw bedrijf ? 

 
Tijdens een moeilijke periode in mijn leven kwam ik erachter 
dat kunst een therapeutische functie heeft. Het werkt 
ontspannend maar geeft ook ruimte om te verwerken en 
negatieve emoties, herinneringen en trauma’s om te zetten in 
iets nieuws.  
Later kwam ik erachter dat kunst ook leidt tot zelfinzicht en 
zelfontwikkeling. Tijdens mijn masteropleiding in Londen 
ontdekte ik dat ik een kei ben in kunst maken vanuit mijn 
gevoel. Je intuïtie is in onze moderne maatschappij iets waar 
we weinig aandacht aan besteden. We onderdrukken ons 
gevoel en ons hoofd neemt de boel over. Terwijl juist in de 
balans van deze twee, een gouden combinatie ligt.  
 
Als je mij inhuurt leer ik jou hoe je weer dichter in contact met 
je intuïtie komt. Hoe je out of the box te werk kan gaan en de 
creatieve controle kan loslaten. Waardoor je anders gaat 
staan op de werkvloer. En al je bestaande talenten kan 
combineren met een vleug creatiekracht. 
 
Dit doe ik in een korte middagcursus of een reeks cursussen 
waarin we gerichte problemen kunnen aanpakken door 
middel van creatieve opdrachten. 
 



Wat kun je verwachten? 

 
Welkomstdrankje 
 
 
Korte rondleiding door de galerie 
 
 
Gepersonaliseerde workshop  
of training naar keuze 
 
 
Onbeperkt water, limonade, koffie & thee 
Inclusief snacks en bonbons 
 
 
Naar huis met alle kunstwerken  
in een customized RISJA BAG 
 
 
Gratis wifi, parkeerplaatsen & een dosis inspiratie



 SOORTEN WORKSHOPS 

 
SCHILDEREN OP MUZIEK	 	 	 	 	 	 	 TEXTIELVERVEN 
Aan het einde van de dag naar huis met 	 	 	 	 	 Schilderen van een t-shirt of trui 
een serie schilderwerken op papier. 		 	 	 	 	 met tie dye en schilderechnieken. 
En een eigen schilderdoek dat zo aan 	 	 	 	 	 Het kledingstuk kun je daarna 	 	  

de muur kan.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 wassen en dragen. 
 
 
KERAMIEK OP MUZIEK		 	 	 	 	 	 	 BALLSY BUSINESS	 	 	  
We maken een eigen sieradenbakje of mok, 	            	 	 Workshop of reeks waarbij we  
daarna mag je een eigen vaas, mok of bord 	 	     	 	 gericht aan de slag gaan met blokkades     
naar huis.                                                                           op de werkvloer door middel van 
	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 	 	 	 creativiteit.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 	 En waar je mij inzet om meer    	 
                                                                                	 	 vrijheid & creativiteit te integreren op de 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	                            werkvloer. Om zo jouw geweldige 	 	  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      	 	 zakelijke brein te combineren met een 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	              		 portie creatie! 

 



PARTY PAKKET	 	 	 	 v.a.	 60 p.p. 
 
als bedrijfsfeestje of uitje  
aan te vullen met lunch,   
extra bubbels en een fotograaf

ARTISTFORADAY PAKKET          350 
 
Cursus van 2 uur met rondleiding,  
koffie, thee, water en kleine hapjes.  
Waarbij ik je de basisprincipes leer  
voor creatief denken op de werkvloer.

SUPERDUPERPAKKET        	 	 975         
 
Serie van 3 cursussen van 2 uur waarbij we op  
ontspannen manier steeds meer stappen nemen  
en werken aan persoonlijke blokkades op de werkvloer. 
Ik leer je creativiteit inzetten als kracht en aanvulling 
op de rationele werksfeer.PAKKETPRIJZEN



WERKWIJZE 
 

Voor iedere samenwerking met een ander bedrijf bel ik altijd even 
op. Om af te stemmen wat de behoeftes zijn, voor een persoonlijke 
aanpak. Je kunt bij mij terecht voor een dosis ontspanning en 
gezelligheid. Maar ook als er een gericht probleem is binnen je 
bedrijf waar je door middel van creatieve opdrachten aan wil 
werken. 
Het doel is altijd om door middel van creativiteit zelf aan het werk te 
gaan en onder mijn begeleiding tot nieuwe inzichten te komen. 
Dit doe ik door eigentijdse opdrachten te verzinnen die passen bij 
het probleem. Het toffe is dat het maken van iets moois al het proces 
in gang zet om te veranderen. Ik loods je er alleen doorheen.



KOSTEN 
60 euro per persoon  
175 euro per uur 
ex. BTW 
 
Informeer voor groepen groter dan 10 
naar een mooie korting! 

 
Kosten zijn inclusief materiaal, onbeperkt koffie, 
thee & wat lekkers. Het inpakken en verzorgen 
van alle kunstwerken in een customized RISJA tas. 
Workshop kan aangevuld wordt met het 
pluspakket. 
 
Betalen kan digitaal naar aanleiding van factuur 
of via een tikkie. Annuleren kan tot 2 weken voor 
de workshop. In geval van ziekte plannen we 
samen een nieuwe datum.



PLUSPAKKET 
voor alle luxepoezen 
om de workshop mee aan te vullen. 

BEZORGSERVICE AAN HUIS  
alle workshoptassen worden aan huis geleverd. 
Je hoeft zelf niets meer te doen. 
50 euro 
 
 
FOTOGRAAF OP LOCATIE 
fotografe Meike Mathea maakt een serie 
professionele foto’s van de middag die je 
digitaal geleverd krijgt.  
1 uur op locatie 
10 foto’s  
sfeerbeelden & groepsfoto 
150 euro

VLAAI 
20 euro 
 
LUXEVLAAI 
25 euro 
 
SUPERDELUXE KAASPLANK  
9,50 p.p 
 
EXTRA FLES BUBBELS  
OF WIJN  
15 euro 
 
UITGEBREIDE LIMBURGSE LUNCH  
met vegan en veggie opties 
in overleg samengesteld  
vanaf  
25 euro p.p



WIL JE MIJ INHUREN OP 
LOCATIE?  
 
Geen zin om te reizen, maar wel in een 
creatieve impuls op de werkvloer?  
Zet me in op locatie.  
Ik kom met een kar vol kleur je kant op!  
 
Informeer voor een prijs op maat!  
Mail naar risja@risjasteeghs.com 
Vanaf 175 euro per uur. 
Inclusief materiaal & reiskosten.



ALLE FEITJES OP EEN RIJ 
 
DUUR 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
minimaal 2 uur	  
	 	 	 	 	 	 	 	  
 
DRESSCODE 
Kleding die vies mag worden	 .	 	 	 	
Of neem oude kleren mee!	 	 	 	 	
	 	 	 	  
    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          
LOCATIE 
RISJA GALLERY 	 	 	 	 	 	 	 	
Broeklaan 101	 	 	 	 	 	 	 	
5953 NA Reuver		 	 	 	 	 	 	

	  

EVEN DOORGEVEN 	 	 	 	 	
Allergieën en voedselintolleranties	 	          
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARKEREN  
bij de Galerie 
 
	 	 	 	 	 	 	 	

GRATIS WIFI 
	 	 	  



CONTACT 
 
e-mail: risja@risjasteeghs.com 
tel.: 0645136639 
website: www.risjasteeghs.com 
instagram: @risjasteeghs & @risjagallery




