Contact:
Kunstgroep Accent op Kunst
Ontmoetingscentrum Vollenhove
Laan van Vollenhove 12b
3706AA Zeist
Telefonisch bereikbaar elke
woensdag van 13.30 tot 16.30
T: 030 696 96 75

Kunstgroep

Accent op Kunst
Een Kwintes cliënten initiatief
voor en door kunstenaars

Wie zijn wij?

Wat wil jij bijdragen?

Wij zijn een groep kunstenaars die een
clientgestuurd initiatief hebben opgericht,
waarbij de kunst centraal staat.

Er bestaat binnen de kunstgroep een kerngroep
die eens in de aantal weken vergadert over de
stand van zaken en die de organisatie van
exposities en andere activiteiten regelen. Ben je
naast het maken van kunst onder andere ook
goed in het organiseren van zaken dan ben je van
harte welkom als "kernlid". Wil je aan kunst
werken maar is vergaderen niets voor jou, dan
kun je je opgeven als "meeliftend" lid.

Wat bieden wij?
Wij organiseren exposities, excursies, bezoeken
aan andere activeringscentrums, workshops en
activiteiten die te maken hebben met kunst. Wij
bieden begeleiding aan kunstenaars die willen
exposeren.

Cliëntgestuurd initiatief
De kunstgroep is een activiteit voor kunstenaars
door kunstenaars. Ieder lid heeft dan ook een
even gelijke stem als ieder ander lid van de groep.
De kunstgroep wordt ondersteund door een
activiteitenbegeleidster.

Kunstwerk foto’s;

Atelier
Er kan elke woensdag middag van 13.30 uur tot
16.30 uur geschilders worden onder begeleiding
van de kunstgroep op het Ontmoetingscentrum
Vollenhove. Het werk
dat je op het centrum
maakt kan je eventueel
beschikbaar stellen
voor exposities.
Heb je te weinig werk
beschikbaar, dan kun je
meedoen met een
groepsexpositie van
meerdere kunstenaars.
Exposeren is niet
verplicht.

Wie komen er in aanmerking?
Iedereen die graag met kunst bezig is en in Zeist
of omstreken woont is welkom deel te nemen aan
de kunst activiteiten van de kunstgroep.

Ben je geïnteresseerd geraakt?
Heb je interesse om deel te nemen aan een of
meerdere activiteiten van de kunstgroep of heb
je vragen neem dan contact met ons op via
Ontmoetingscentrum Vollenhove 030-6969675

Nix & Max - KirA
Het bosven - Mandy Bontius
Vosje in de lente - Anne Keijzer

