
“Het unieke
Team-uitje: 

Zandsculpturen
Bouwen!”

zandsculpturen festival brabant
info@zandsculpturenbrabant.nl



Beste Zandliefhebber!
 
Hartelijk dank voor jullie interesse in de arrangementen die wij aanbieden op het Zandsculpturen
Festival Brabant, in Oss. In dit document hopen wij je een duidelijk beeld te geven van de vele
mogelijkheden die wij bieden om van jullie activiteit een succes te maken! Of het nou gaat om een 
team-uitje, personeelsfeest, familiefeest of een andere groepsactiviteit: wij stellen een Zandtastisch
 programma voor je samen!
 
Twijfel alsjeblieft niet om contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt of als je meer wilt weten.
 
We hopen jullie snel te mogen verwelkomen op ons festival terrein.
 
Tot Zands!

 “Team Zandsculpturen Festival Brabant”

Zandsculpturen Festival



Beste Zandliefhebber!
 
Hartelijk dank voor jullie interesse in de arrangementen die wij aanbieden op het Zandsculpturen
Festival Brabant, in Oss. In dit document hopen wij je een duidelijk beeld te geven van de vele
mogelijkheden die wij bieden om van jullie activiteit een succes te maken! Of het nou gaat om een 
team-uitje, personeelsfeest, familiefeest of een andere groepsactiviteit: wij stellen een Zandtastisch
 programma voor je samen!
 
Twijfel alsjeblieft niet om contact met ons op te nemen als je nog vragen hebt of als je meer wilt weten.
 
We hopen jullie snel te mogen verwelkomen op ons festival terrein.
 
Tot Zands!

 “Team Zandsculpturen Festival Brabant”

Zandsculpturen Festival

Team Building

Verbetering van teamprestaties

Het Festival
Het Zandsculpturen Festival Brabant keert ook dit jaar weer terug in de stad Oss! 
Het festival bestaat uit een tentoonstelling van Zandsculpturen tot wel 8 meter hoog, 
die gemaakt zijn door professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland. Voor 
het Zandsculpturen Festival Brabant is in een bijzondere locatie in Oss (de Sheddaken) 
in ongeveer twee weken tijd ruim 800.000 kilo zand omgetoverd tot een magische 
wereld van indrukwekkende zandsculpturen en nu kan ook jij samen met je collega’s 
de uitdaging van het maken van een zandsculptuur aangaan!

Zandsculpturen als Team Building Activiteit
De afgelopen 10 jaar heeft het team achter het Zandsculpturen Festival Brabant
verschillende teambuilding activiteiten ontwikkeld die internationaal zijn ingezet om
de samenwerking van een team te verbeteren.

Vele verschillende bedrijven zijn terug te vinden in ons portfolio, waaronder
verschillende multinationals, overheden, instituten maar ook non-profit organisaties.
Elk van hen heeft de waarde van teambuilding activiteiten vanuit onze organisatie
ervaren.

Verbetering van teamprestaties
Het doel van ons creatieve programma is het bevorderen en versterken van
samenwerking, door middel van een soort “ontdekkingstocht”. Tijdens deze tocht
leren alle teamleden elkaar goed kennen om optimaal gebruik te kunnen maken van
de kwaliteiten en capaciteiten van ieder individu om zo een productief proces op
gang te krijgen.

Teamwork, creativiteit en plezier zijn de belangrijkste ingrediënten van de
fascinerende activiteiten. Elk teamlid vervult verschillende rollen gedurende het
creatieve proces; deze vorm van samenwerking levert regelmatig zeer 
verassendeen waardevolle resultaten op! Aan het eind van het programma is 
iedereen betrokkengeweest bij het creëren van een stuk kunst waar iedereen trots 
op kan zijn.

Iedere deelnemer leert het fundamentele belang om samen te werken. Dit bevordert
de wederzijdse waardering voor elkaar, en dan niet alleen voor de eigen teamleden
maar ook voor de verschillende teams. Dit omdat zij in staat zijn om te erkennen dat
de bijdrage van elk team van belang is geweest voor het geheel.

Het proces van het Zandsculptuur bouwen
Elk programma zal afgestemd worden op de specifieke wensen van de
opdrachtgever. Wij hanteren echter dezelfde basis structuur voor elk programma.
Het programma bestaat altijd uit een rondleiding over het festival terrein, het
ontwerpen van het sculptuur gevolgd door het compacten en snijden van het zand.

Hieronder zullen deze onderdelen verder worden uitgelegd.

Ontwerpen



1. Rondleiding
Voor het Zandsculpturen Festival Brabant is in ongeveer twee weken tijd ruim 800.000
kilo zand omgetoverd tot een magische wereld van indrukwekkende zandsculpturen.
Jong en oud wordt geprikkeld door het fenomeen Zandsculpturen, en veel mensen willen
er dan ook zelf mee aan de slag! Tijdens de rondleiding zullen alle “ins en outs” toegelicht
worden door ervaren artiesten. De volgende stop is de workshop ruimte!

2. Introductie en demonstratie
De programmaleider zal het programma starten met een korte introductie over het
bouwen van zandsculpturen en daarbij ook een live demonstratie geven over hoe de
sculpturen gesneden worden in het zand. Op die manier zullen alle deelnemers stap voor
stap leren welke technieken er zijn en hoe deze toegepast kunnen worden.

3. De opdracht en het ontwerpen van het sculptuur
De hele groep zal opgesplitst worden in teams, bestaand uit ongeveer 4 tot 6 personen.
Het ontwerpen en creëren van zandsculpturen is een grote uitdaging waarin elk team lid
een belangrijke rol heeft. Elk team begint met het ontwerpen van een sculptuur op papier,
gekoppeld aan het thema van die dag.

Het realiseren van een abstract en rationeel thema in een creatief kunstwerk is een
behoorlijke uitdaging en leidt tot interessante discussies en verrassend mooie sculpturen.
Verschillende vaardigheden zoals leiderschap, samenwerking, vooruit plannen en het
oplossen van problemen worden tijdens de activiteit getest en ontwikkeld.

4. Compacten en carven
Voordat het creatieve onderdeel van het vormgeven begint, is lichamelijke inspanning
in de vorm van scheppen en aanstampen van het zand essentieel. Dit proces wordt
“compacten” genoemd. Goed compacten is de basis van een stevig en veilig sculptuur!

Wanneer het compacten van het zand klaar is, kunnen de teams beginnen met de
volgende stap. Dan begint het proces van het daadwerkelijk vormgeven van het
sculptuur. Het gehele proces heeft teamleden nodig die allemaal hun eigen manier van
denken en handelen hebben. Tijdens het proces staat samenwerken en communiceren
centraal, wat ervoor zal zorgen dat de deelnemers ook de ideeën en inspanningen van
andere teams waarderen. Het eind product van elk team zal samen een sculpturen galerij
vormen, gemaakt van zand. De gezamenlijke creatie van deze galerij is een innovatieve
beleving, welke de deelnemers nog lang zullen onthouden!

5. Programma 
De uitvoering van het programma wordt aangepast aan uw voorkeur. Hieronder vindt u
een voorgesteld tijdschema van het programma.

13:30 Aankomst van de gasten, welkomstwoord van de programma begeleider.
13:35 Start van de rondleiding over het festivalterrein.
14:00 Frisdrank in onze Horeca voorziening, verzorgd door het team van Speciaalbierbrouwerij 

Oijen, tijdens de live demonstratie.
14:30

 
Vormgeven en compacten.

15:15
 

Carven, instructies van professionele carvers.
16:30

 
Presentatie van eigen gemaakte sculpturen, indien gewenst jurering.

17:00
 

Eind van het programma; Desgewenst drankjes en snacks.
18:00*

 
Optioneel; BBQ.

(de activiteiten kunnen elk moment van de dag beginnen en het programma kan geheel naar uw wens worden aangepast!)

Samenwerken

Compacten

Fun!

Vergaderzalen

Extra opties
Zandsculpturen als onderdeel  van uw uitgebreide trainingsschema. 
Wanneer jullie organisatie gebruikt maakt van een uitgebreid trainingschema voor 
een bepaald onderdeel van de werkzaamheden, kunnen wij ons programma zo 
aanpassen dat het in algemeen schema past. 

In samenwerking met de aangewezen interne of externe trainers kunnen wij een 
specifiek programma samenstellen voor directeuren, managers, stagiaires of de 
gehele afdeling van het bedrijf. 

Als je geïnteresseerd bent in een van onze teambuilding programma’s, aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid om een op maat 
gemaakt voorstel te doen gebaseerd op jullie wensen en behoefte.

Vergaderzalen 
Bij verschillende hotels op loopafstand van het festival kunnen wij speciale zalen 
en faciliteiten voor uw bedrijfsuitje regelen. Dit geeft u de mogelijkheid om 
jaarverslagen of strategische plannen te presenteren of gewoon van een luxe lunch 
te genieten voordat jullie in de “Wereld van zand” stappen. Gelieve contact met 
ons op te nemen voor meer informatie en een gedetailleerd voorstel.

Logo en/of product in zand
Gaat u een nieuw product of dienst leveren? Waarom niet in het zand en laat ons 
getalenteerde team van artiesten uw product of logo in het zand maken! Het 
maakt niet uit wat uw product of dienst is, wij kunnen het er fantastisch uit laten 
zien in zand tot op de laatste details. We zullen uiteraard ook uw bedrijfslogo (ook 
in zand natuurlijk) toevoegen, we kunnen het hele evenement voor uw regelen 
inclusief belichting, catering, entertainment en we nodigen zelfs de pers voor u uit! Replica in zand
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Kosten overzicht

Teambuilding Activiteit per persoon €24,50
“Zandsculpturen bouwen”
Tijdsduur: 2 - 3,5 uur  
(minimum van 10 personen, prijs excl. BTW) 

Inclusief:
• Entree tot het festival 
• Rondleiding
• Workshop Zandsculpturen

Prijzen voor het “winnende team” 
Zand trofee met inscriptie per trofee €15,00
(beste concept, beste team, beste sculptuur)

Medaille met persoonlijke inscriptie per medaille €7,50
(beste concept, beste team, beste sculptuur)

Emmer en schep set    per set €4,50

Catering
Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar, zoals lunch, diner, BBQ etc. Zie voor een 
totaal overzicht de aparte bijlage.

Concentratie

Lekkernijen

www.zandsculpturenbrabant.nl  

Zandsculpturen Festival Brabant
info@zandsculpturenbrabant.nl  

Graag tot Zands!


