TrashWorks prijzenlijst voor particulieren
Datum: november 2019 t/m april 2020

Kaarten/prints
Kaarten

1,50

Kaarten 5 stuks

5,50

A4-print ongelimiteerde oplage

12,50

A3-print ongelimiteerde oplage

21,95

A4-print gelimiteerde oplage (50)

39,95

A3-print gelimiteerde oplage (50)

49,95

Kaarten en prints worden gedrukt op bio conq vergé 300grs papier. Belijsting in bijpassende
opgeknapte tweedehands lijst kan bij mij aangevraagd worden voor een aanvullend bedrag.

Originele kunst
De prijzen van origineel werk hangen samen met de werkduur, het type plastic, de complexiteit, het
formaat en de vraag die naar een bepaald werk is. Een kunstwerk dat zeldzame stukjes plastic en
bijzondere papieren knipsels bevat, zal duurder zijn dan een werk dat uit ‘standaard’ plastic bestaat.
Elk werk is zeer uniek en per werk wordt de prijs bepaald. Bij originele werken is het werk op
witgeschilderd, op maat gezaagd populierenhout geplakt. Het werk bevat twee zilveren haakjes voor
het ophangen.

Bestaand werk van plastic en evt papier

80-500

Wanneer je een specifiek werk op het oog hebt (bijvoorbeeld gezien op Instagram of op een
tentoonstelling), vraag dan de prijs aan Elza. Prijzen variëren van 80 tot 500 euro. Een kunstwerk op
A5-formaat begint bij 80 euro. Een groter, complex werk kost tussen de 350-500 euro.

Werk in opdracht

100-750

Bij werk in opdracht kun jij zelf een thema aangeven en/of plastic aandragen. Het werk kan worden
geprint of het plastic en/of papier kan worden geplakt. Ook een sculptuur is mogelijk. De prijs hangt af
van de grootte en de complexiteit van de opdracht. Een groot, complex werk, of een serie werken,
kosten tussen de 500-750 euro. Kleiner, minimalistischer werk begint bij 100 euro. Overleg met Elza

over jouw wensen. In principe kun jij je budget aangeven en kan ik je vertellen wat ik voor dat bedrag
kan maken.

Papiercollage

65-180

Papiercollages kunnen op bio conq vergé 300grs papier worden geplakt en worden ingelijst in nieuwe
of oude lijst. Ook kan het papier op wit geschilderd populierenhout worden geplakt met twee
ophanghaakjes. De prijs hangt af van de complexiteit, het formaat en de zeldzaamheid van de
afbeeldingen.

Stopmotion

vanaf 400

Stopmotion is een animatie-techniek waarbij voorwerpen mm voor mm worden verplaatst en waarvan
elk beeld een foto wordt gemaakt. Wanneer deze foto’s achter elkaar worden gemonteerd ontstaat er
een film. Denk bv aan Wallace & Gromit, Isle of Dogs en de animaties van Monthy Python.

Elza Zijlstra

Voorbeelden prints en kaarten

ongeli

Ongelimiteerde kaarten en A4-prints

Gelimiteerd A3 en A4, ingelijst in opgeknapte tweedehands lijsten

Voorbeelden originele kunstwerken

