Horizon

De inspiratiebron voor uw organisatie
Lisa van Noorden Concept & Ontwerp

Horizon is een kunstwerk dat een verrassende kijk geeft op uw organisatie.
De aanleiding om zoiets bijzonders te realiseren kan een jubileum zijn, een nieuw
pand, een nieuwe corporate identity, maar kan ook een koerswijziging kracht
bijzetten. De onthulling van Horizon is een gedenkwaardig en feestelijk moment,
een mijlpaal, de aftrap van iets nieuws. Een happening die nog jarenlang bijdraagt
aan een positieve beleving van alles waar uw organisatie voor staat.
Horizon is een allegorie, een rijke verbeelding van alle facetten van uw organisatie. Horizon viert de verworvenheden opgebouwd in het verleden en de ambities
voor de toekomst. Het versterkt de onderlinge verbondenheid, maakt trots en
geeft medewerkers en relaties de inspiratie om zich blijvend in te zetten voor uw
organisatie.
Lisa van Noorden Concept & Ontwerp (LVNCO)
Horizon is een identity product van Lisa van Noorden Concept & Ontwerp.
LVNCO is gespecialiseerd in kunsttoepassingen voor publieke en private ruimten.
Beeldende kunst is een sterk medium dat bijdraagt aan de identiteit, het imago
en de communicatiedoelstellingen van uw organisatie. In het verlengde daarvan
ontwikkelt LVNCO ook communicatiemiddelen.

Bovenstaand kunstwerk van 9 meter hoog en 3 meter
breed is gerealiseerd in Den Briel, ter gelegenheid
van de opening van een nieuw wooncomplex van de
Stichting Ouderenzorg Rotterdam.

Boven; afbeeldingen van handgemaakte tekeningen
die voorkomen in het kunstwerk in Brielle.

De realisatie van het kunstwerk in zes overzichtelijke stappen
Horizon is een rijk palet aan illustraties en foto’s op plexiglas die samen een unieke visualisatie creëren. Aangeleverd beeld wordt
verwerkt tot illustraties. Maar voor het zover is luisteren we goed naar uw wensen, ideeën en mogelijkheden. Na deze nauwe
samenwerking start de ontwerpfase. Als opdrachtgever weet u precies wat u kunt verwachten, hoeveel tijd het kost en wat de
prijs is.

STAP1 INTAKE

STAP4 PRESENTATIE

STAP2 INPUT

STAP5 INSTALLATIE

STAP3 CREATIE

STAP6 KLINKEN

Wat is de aanleiding?
Waar staat de organisatie voor?
Wat zijn de ambities?
Wat zijn de eerste ideeën over wat
er verbeeld zou moeten worden?

Een spannend moment; zijn jullie net
zo enthousiast als wij?

In een brainstormsessie met een
aantal medewerkers delen we
ervaringen en ideeën.
Deze vormen het uitgangspunt
voor het kunstwerk.
Zo voelt iedereen zich betrokken.

Ontwerp, formaat en locatie staan
vast. Het werk wordt geproduceerd en
geïnstalleerd.

De input van directie en medewerkers wordt samen met de
interpretatie van de kunstenaar
vertaald in een ontwerp.

Het kunstwerk is klaar, samen
klinken we op een aangename samenwerking en een mooi resultaat.

Tijd
Het leveren van input kost tijd. De brainstormsessie met zo’n 2 tot 10 medewerkers duurt ongeveer een uur en ook het selecteren van foto’s neemt tijd in beslag.
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Formaten
We bieden drie standaardformaten. Wilt U maatwerk dan
offreren we dat graag.
Bel 06 23 809 652 voor een
afspraak.

Materiaal
Het ontwerp wordt full-colour geprint op 5 mm dik transparant acrylaat.
Zo ontstaat een scherp en levendig beeld dat dankzij de UV-werende inkt
ook kleurvast is.
Installatie
Op locatie worden de panelen met RVS-afstandhouders aan de wand bevestigd.
De panelen komen iets los van de achterwand te hangen, zodat er een ruimtelijk
effect en een natuurlijk lichtverloop ontstaat.
Levertijd
Van Intake tot installatie.
Bij 6m2: 3 - 5 weken.
Bij 10m2: 4 - 6 weken.
Bij 15 m2: 4 - 7 weken.
Deze levertijden zijn een indicatie.
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