
Hoe verder?
U overweegt een tijdloze herinnering aan 
een dierbare te laten maken? U wilt zelf een 
herinnering aan nabestaanden nalaten? 
Neem voor een vrijblijvende kennismaking 
contact op met Memory Art.

Memories with a heart
 Hou de herinnering aan
         uw dierbaren levend

06 - 55 83 63 14
info@memory-art.com
www.memory-art.com



Persoonlijk
afscheid 
bij uitvaart
In overleg met de 
opdrachtgever maakt 
Memory Art ook van 
de uitvaart een hoogst 
persoonlijk afscheid.
De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Bij Memory Art 
kunt u ook de uitvaart-
kist naar wens laten 
vormgeven, eventueel in 
combinatie met andere 
uitvaartwensen.

De kracht achter Memory Art
Memory Art is een initiatief van Topy van de Kant. 
Geboren in 1962 hebben heel wat levenservaringen 
deze positief ingestelde levensgenieter inmiddels 
gevormd. Topy houdt van een fijn gesprek. Opdracht-
gevers merken dat zij een oprechte interesse heeft in 
wat hen drijft en motiveert, en dat werkt. Daarnaast  
is Topy een gepassioneerd kunstliefhebber met een  
rijk netwerk in de artistieke wereld.

Het leven is een prachtig
gegeven. Samen met dier-
baren valt er zoveel moois te 
ontdekken, en te herinneren. 
De rijkste herinneringen zijn 
vaak die aan dierbaren zélf.

Memory Art maakt
‘memories with a heart’,  
unieke kunstobjecten waarin 
herinneringen aan dierbaren
een extra dimensie krijgen. 
Memory Art houdt de ge- 
dachtenis aan hen levend, 
nu tot in lengte van jaren.

Hoe Memory Art werkt
Wat uniek is moet uniek blijven. Daarom is een herinnerings- 
monument van Memory Art nooit doorsnee. Denk aan kunst; 
een sieraad, een sculptuur, een schilderij, een mozaïek of 
een boek. Wilt u de herinnering bij meerdere nabestaanden 
in ere houden, dan is ook een ruimere oplage mogelijk. 
Memory Art waakt over de authenticiteit van elk object.

Een kunstwerk wordt in overleg met aan Memory Art 
gelieerde kunstenaars gemaakt. Memory Art beschikt over 
een ruim netwerk aan artiesten waarmee wordt samen-
gewerkt. Die wenden hun specialisme graag voor u aan.

Vanaf het allereerste (vrijblijvende) contact blijft u betrokken 
bij het productieproces. Meerdere scenario’s zijn mogelijk:

•    u heeft een idee van wat u wilt. Wij gaan graag voor u 
aan de slag. Maar wellicht kan uw idee in overleg met 
Memory Art nog volmaakter worden uitgevoerd, of;

•    u bent op zoek naar het perfecte herinneringsmonument 
maar u weet niet precies hoe dit vormgegeven kan worden. 
In dat geval gaat Memory Art graag met u om de tafel.

Memory Art streeft naar een persoonlijk aandenken dat 
precies aansluit bij de nagedachtenis aan de overledene. 
Maar ook de dierbare zelf die op een kruispunt in het leven 
staat en nabestaanden een tastbare herinnering wil nalaten, 
zijn wij graag van dienst.


