
Klassieke koppen zijn portretten van een klassieke 

meester gehuld in een modern jasje. Een schilderij 

met een knipoog, waarbij je even goed moet kij-

ken voordat je ziet welk grapje er is uitgehaald! 

Want in dat beroemde schilderij zie je ineens het 

gezicht van een bekende verschijnen.

Zelf ook Klassieke Koppen in huis?
Dat kan natuurlijk!
Neem contact op voor de mogelijkheden en meer informatie.

Wij adviseren u graag. 

contact@klassiekekoppen.nl  of  06-13321107

Hoe is het idee ontstaan? 

Ruim 25 jaar geleden stuurden onze ouders 

deze kerstkaart. De engeltjes van Raphaël staan 

erop, destijds razend populair. Veel vrienden 

zagen niet direct dat de 2 kinderen (ik en mijn 

broertje) erin gemonteerd waren. 

Ze belden dagen later op om over hun ont-

dekking te vertellen. En ja, dit was echt heel 

grappig. De afgelopen tijd hebben we het truc 

je regelmatig herhaald met verschillende klas-

sieke schilderijen en je kunt goed zien dat we 

de techniek geperfectioneerd hebben.

Keuze klassiek schilderij

Fotograaf komt een portretfoto
maken in de juiste

houding (dit luistert nauw) 

Zorgvuldige digitale montage
van foto in het schilderij in

meerdere lagen en painteffecten 

Afwerking schilderij
met verf en vernis

Inlijsten en levering

'

'

Digitale schilderij 
plotten op canvas

Marten & Oopjen 

De fenomenale meesterwerken van 

Rembrandt. Ze hangen nu niet alleen in het 

Rijksmuseum, maar ook op een andere

plek in Amsterdam.  

Formaat: 50 x 70cm 

Prijs voor 2 schilderijen: €565,- 

(fotografie, montage, plotten en vernis)

Het wereldberoemde schilderij van 

Johannes Vermeer:

Meisje met de Parel 

Formaat: 30 x30cm

Prijs: €199,- 

(fotografie, montage, plotten en vernis)

Napoleon Bonaparte steekt de Alpen over

(Jacques-Louis David) 

In deze bewerking is Napoleon een blonde 

Hollandse jongen met blauwe ogen. 

Formaat: 100 x 120 cm (zonder lijst) Prijs: €777,- 

(fotografie, montage, plotten, vernis en klassieke lijst)

Goede vrienden van ons gingen samenwonen. Hij had 

een hond, zij een poes. Deze zijn nu ook beiden op 

een grappige manier vereeuwigd aan de muur. 

Formaat: 20 x 30cm (zonder lijst)

Prijs voor 2 schilderijen: €538,- 

(fotografie, montage, plotten, vernis en

klassieke lijst) 

De totstandkoming van 
een Klassieke Kop

Voor het huwelijk van Maarten &  Sjoukje werden zij geportretteerd

in het schilderij van Frans Hals, genaamd : ‘Portret van een stel’. 

Formaat: 80 x 80cm, Prijs: €360,- 

(fotografie, montage, plotten en vernis)


