WELKOM BIJ KUNZT!
Informatie voor exposanten

KunZt in het Oude Raadhuis
Raadhuisplein 1 (ingang zijde Burgemeester de Bruïnelaan) in Zwijndrecht. www.kunztzwijndrecht.nl

INHOUD
INHOUD
Even kennismaken ................................................................................................................................... 3
KunZt team .............................................................................................................................................. 4
Praktische informatie .............................................................................................................................. 5
Bijlage 1: Plattegrond KunZt- grote zaal .................................................................................................. 7
Bijlage 2: Aanmeldingsformulier Kunzt ................................................................................................... 8

2

EVEN KENNISMAKEN
Wat is KunZt precies? Graag stellen wij ons even aan u voor:
KunZt is participeren, ontmoeten en samen creëren. Ons
jaarprogramma is erop gericht om een breed publiek aan te
spreken. Soms in een tentoonstelling van een professionele
kunstenaar, dan door een groepstentoonstelling
amateurkunstenaars. Of een tentoonstelling voor en door
inwoners. Binnen iedere tentoonstelling streven wij ernaar
verschillende kunstdisciplines met elkaar te verbinden en
bezoekers aan de tentoonstelling ook actief te betrekken door
hen zelf iets toe te laten voegen aan de expositie, met andere
ogen opnieuw te kijken of te komen naar een extra activiteit.
In dit document willen we u kennis laten maken met KunZt en
waar zij voor staat. Verder krijgt u hiermee de informatie die u
nodig heeft wanneer u bij ons wilt exposeren.

VISIE OP DE EXPOSITIERUIMTE “KUNZT”
KunZt is onderdeel van het gemeentehuis. We willen van KunZt een huis maken voor de gemeente.
Iedereen is welkom om KunZt te bezoeken en we vinden dat iedereen ook de kans moet krijgen om
bij KunZt te exposeren. Om dit mogelijk te maken, hebben we 4 typen tentoonstellingen bedacht die
wij programmeren:

1.

Professionele kunstenaar

Een expositie volledig toegewijd aan één
gevestigd, professioneel kunstenaar.
Hiermee willen we inwoners uit Zwijndrecht
en omgeving inspireren.

2.
(amateur) kunstenaars en
culturele verenigingen
Lokale (amateur) kunstenaars willen wij
een podium bieden in een
groepstentoonstelling rondom een bepaald
thema. Lokale culturele verenigingen die
een bijzonder jubileum vieren willen wij ook
gelegenheid geven om een tentoonstelling
in te richten die helemaal in het teken staat
van de vereniging/stichting.

3. Voor & door inwoners
Een expositie ingericht voor en door inwoners. Denk hierbij o.a. aan:
- Tentoonstellingen waar inwoners aan de hand van een thema een kunstwerk in kunnen
sturen
- Fotowedstrijd
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Poëzie
Eigen collecties van inwoners

4. Kunst uit de collectie van de Gemeente
Een expositie gewijd aan kunst uit de collectie van de gemeente Zwijndrecht. Of een tentoonstelling
over bv. De Rijksmonumenten in Zwijndrecht, Beelden in de Openbare ruimte, etc.

Flitstentoonstelling
Op een aantal momenten in het jaar is het mogelijk voor lokale kunstenaars een flitstentoonstelling
in te richten. Hiermee willen wij (semi) professionele kunstenaars uit de regio een podium bieden.

Voor alle tentoonstellingen geldt dat wij verbindingen met andere kunstdisciplines (beeldende kunst,
multi-media, muziek, dans, poëzie, letteren, drama) willen leggen: of binnen de expositie zelf of door
het toevoegen van activiteiten. We leggen hiervoor in eerste instantie contact met de vele culturele
verenigingen, organisaties en kunstenaars die de gemeente rijk is.

Overige activiteiten
Bij iedere tentoonstelling wordt altijd een opening georganiseerd en een "meet and greet" met de
kunstenaar. In overleg met de exposant worden hier soms nog concerten, voordrachten, etc. aan
toegevoegd.
Om van KunZt meer een cultureel ontmoetingscentrum te maken wordt ook gestart met het
toevoegen van een extra programmering waarmee we meer mensen hopen te bereiken en met
elkaar in contact willen brengen. Vanaf februari 2018 wordt gestart met een maandelijks open
podium.

KUNZT TEAM
Sinds 2015 is het beheer van de expositieruimte in handen
van een kleine werkgroep, waarvan de gemeente trekker is.
Deze werkgroep stelt plannen op, en organiseert en
ondersteunt de exposities.
Bij het werven van nieuwe vrijwilligers vinden wij het van
belang dat er affiniteit is met KunZt. Elke vrijwilliger moet
het vooral leuk vinden om zijn of haar taak uit te voeren
binnen het team. Wij vinden het belangrijk dat onze
vrijwilligers zich betrokken voelen, goed kunnen
samenwerken en communicatief sterk zijn.
Onze vrijwilligers maken tentoonstellingen mogelijk door
met de kunstenaar in gesprek te gaan om tot een mooi
concept te komen, ondersteunen bij de inrichting van de
tentoonstelling, maken bezichtiging mogelijk, ontvangen
bezoekers en lichten diverse doelgroepen voor.
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Onze vrijwilligers beschikken over kennis en ervaring die zij hebben opgedaan via studie, opleiding,
hobby of beroep in de richting van de werkzaamheden die zij bij KunZt uitoefenen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
DE EXPOSITIERUIMTE
U krijgt de beschikking over een mooi gelegen expositieruimte in het centrum van Zwijndrecht. De
expositieruimte bestaat uit:
 het voormalig postkantoor met een vloeroppervlakte van 118m2 met een hoogte van 3.30m
 de zijvleugel bestaande uit twee kamers
 een kleine keuken
Alle ruimtes hebben daglicht van twee zijden. Ook is er een heren-, dames en invalidentoilet
aanwezig. U en uw bezoekers kunnen gebruik maken van de koffieautomaat en er is voldoende
parkeergelegenheid.
Zie voor een plattegrond bijlage 1, Plattegrond expositieruimte.

AANWEZIG MATERIAAL (HAKEN, BLOKKEN, RIJ-WANDEN ETC.)







De wanden zijn voorzien van een ophangsysteem
6 mobiele panelen, 198x200x45 cm (hxbxd)
2 vitrinetafels met verlichting
14 schildersezels
3 sokkels
Muziekinstallatie

INTERNET
De expositieruimte is voorzien van internet. Het wachtwoord hiervan ontvangt u bij uw bevestiging.

OPENINGSTIJDEN
De expositieruimte heeft vaste openingstijden waar niet vanaf geweken kan worden.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

13:30 – 16:30
13:30 – 16:30
13:30 – 16:30
13:30 – 16:30

Team KunZt verzorgt tijdens alle openingstijden aanwezigheid van gastpersoneel.
OP- EN AFBOUW TENTOONSTELLING
Voor de op- en afbouw heeft u als exposant zelf de ruimte tot uw beschikking. Transport van het
geselecteerde werk verzorgt de kunstenaar zelf. Vanuit het team Kunzt kunt u ondersteuning krijgen
bij de opbouw. Hier kunnen afspraken over worden gemaakt in de overleggen voorafgaand aan de
tentoonstelling.
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U kunt opbouwen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 18.30
uur.
Afbouwen op de maandag aansluitend aan de laatste openstelling.

PUBLICITEIT
De Gemeente Zwijndrecht verzorgt een standaard pakket aan promotie voor uw expositie. Deze
communicatie is voorzien van een standaard huisstijl, die u voor uw promotie ook dient te gebruiken.
Materiaal hiervoor wordt u beschikbaar gesteld door Team KunZt.
Standaard promotie pakket
 Vermelding op www.kunztzwijndrecht.nl en het bijhorende Facebook kanaal
 Een artikel in het Stadsnieuws van de weekkrant
 Vermelding in de agenda van AD de Dordtenaar
 Sandwichbord (A1 formaat)
 Aankondigingsborden in de publiekshal van het gemeentehuis (A0 formaat)
 Digi-borden verspreid door de gemeente
Exposant levert hiervoor via het aanmeldformulier tekst en foto's aan die rechtenvrij gebruikt mogen
worden.

RANDPROGRAMMERING
De exposant en team KunZt organiseren
gezamenlijk een opening. Deze worden
meestal ingepland op zondagen en starten
om 15.00 uur. Naast de opening wordt
met de exposant nagedacht over
activiteiten die de tentoonstelling onder
de aandacht brengt bij de doelgroep. Met
elkaar wordt ook nagedacht over een
manier waarop we de bezoekers actief bij
de tentoonstelling kunnen betrekken.

VERZEKERING
Uw kunstwerken zijn door de gemeente
standaard verzekerd tot een bedrag van € 30.000,--. Voor de inrichting van de tentoonstelling dient u
Team KunZt te voorzien van een lijst met de getoonde werken, de marktwaarde door aangelegde
registratie van de exposant of een taxatierapport.

TOT SLOT
Wilt u meer informatie over een tentoonstelling bij KUnZt? Neemt u dan contact op met Judith Pors.
Zij beantwoordt uw vragen graag! Zij is bereikbaar via telefoon: (078) 770 35 91 of stuur een email
naar: j.pors@zwijndrecht.nl of info@kunztzwijndrecht.nl.
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BIJLAGE 1: PLATTEGROND KUNZT- GROTE ZAAL
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BIJLAGE 2: AANMELDINGSFORMULIER KUNZT
ADRESGEGEVENS
Voor- en achternaam*:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer (vast):
Telefoonnummer (mobiel):
E-mailadres*:
Website:
Blogsite:
Facebook:
Twitter:
Linkedin:
Overige websites:
* Behalve voor- en achternaam is voor de bereikbaarheid minimaal een e-mailadres vereist.

KORTE OMSCHRIJVING KUNSTENAAR EN EXPOSITIECONCEPT
Maximaal 100 woorden, ten behoeve van eenheid geschreven in de derde persoon enkelvoud.
Bijvoorbeeld:
Hannes van Dam (Jaarsveld 1973) studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Praag.
Behalve opdrachten van bedrijven als AkzoNobel en MediaMarkt, voerde hij projecten uit voor
scholen en overheidsinstellingen. Zijn bekendste werk, 'De val van de grijze hemelwagen' verrees in
2005 naast de snelweg A471 ter hoogte van Schimmen. Van Dam oefende verschillende
nevenberoepen uit in het bedrijfsleven, uiteenlopend van onderhoudstimmerman tot chef de bureau
bij een bladenuitgever. In 2009 verscheen een beknopt overzicht van zijn artistieke werk in het boek
'Het hek van Van Dam, dertig jaar kunst vertimmerd aan de weg' (uitgeverij De Baan, Utrecht).
Of, heel anders van toon:
Voor Jacoline Minderhout (Amsterdam 1950) is kunst meer dan het vervaardigen van afbeeldingen.
"Mijn ziel zit erin", zegt zij. "Ik geloof sowieso niet dat er dode stof bestaat, overal zit leven in. Met
mijn werk probeer ik dat leven voor mensen zichtbaar te maken. Voor méér mensen dan er van
nature gevoelig voor zijn. Dat vraagt om evenwicht tussen enerzijds gevoel voor het typisch eigene
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van het materiaal en anderzijds mijn vertaling of versterking daarvan, mijn 'boodschap'. Het mag
geen al te gemakkelijke of expliciete symbooltaal worden."
Uw tekst:

KORTE OMSCHRIJVING EXPOSITIECONCEPT
Vertel ons, in niet meer dan 200 woorden, uw expositieconcept:

BEZOEKERSPARTICIPATIE
Omschrijf hoe u bezoekers wilt laten participeren in uw tentoonstelling:
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PAS- OF ATELIERFOTO
Foto van de kunstenaar, al of niet aan het werk.
Afmetingen 200x200 pixels.
Bestandsnaam: [naam kunstenaar].jpg

ZES FOTO'S VAN UW WERK
Gewenste afmetingen: 700 pixels aan de langste zijde.
Bestandsnaam: zie hieronder.

[naam kunstenaar]1.jpg
titel:
jaar:
afmetingen:
materiaal/techniek:
trefwoord(en) (zie hierboven):

[naam kunstenaar]2.jpg
titel:
jaar:
afmetingen:
materiaal/techniek:
trefwoord(en):

[naam kunstenaar]3.jpg
titel:
jaar:
afmetingen:
materiaal/techniek:
trefwoord(en):
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[naam kunstenaar]4.jpg
titel:
jaar:
afmetingen:
materiaal/techniek:
trefwoord(en):

[naam kunstenaar]5.jpg
titel:
jaar:
afmetingen:
materiaal/techniek:
trefwoord(en):

[naam kunstenaar]6.jpg
titel:
jaar:
afmetingen:
materiaal/techniek:
trefwoord(en):

FILMPJES
Bij inzending van filmpjes (maximaal twee) volstaan de codes van YouTube of Vimeo voor deze
filmpjes. In de voorbeelden hieronder vet weergegeven. Voor geluidsfragmenten is geen voorziening.
Ze kunnen als YouTube- of Vimeofilmpje worden aangeleverd.
Voorbeelden:
http://www.youtube.com/watch?v=_O7iUiftbKU
http://vimeo.com/339189

Filmpjes:
Video 1
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Video 2

BENODIGDHEDEN
Geef een korte omschrijving van uw benodigdheden. Denk aan: ophangbenodigdheden, video- en
audio benodigdheden etc.

Graag ontvangt Team KunZt uw volledig ingevulde formulier met fotobestanden onder vermelding
van 'kunstenaarsprofiel' op e-mailadres info@kunztzwijndrecht.nl of via post via: Gemeente
Zwijndrecht, t.a.v. Team KunZt, Postbus 15, 3330 AA te Zwijndrecht.
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