
 

Beste Kunstenaars,  

Dit jaar kunnen we helaas geen Kunstweek organiseren zoals we gewend zijn, vanwege de huidige 
coronamaatregelen. En dat terwijl de behoefte aan kunst in deze roerige tijd juist extra groot is. Gluren bij de Buren 
is het enige onderdeel van de Kunstweek dat ons inziens ‘corona-proof’ kan plaatsvinden. De Dorpsstraat willen we 
weer omtoveren tot één lange Pop-Up galerie. Hiermee geven we jullie, de kunstenaars,  de gelegenheid om jullie 
recente werk aan een groot publiek te laten zien en kunstliefhebbers kunnen veilig en eenvoudig van kunst genieten. 
Dit kan natuurlijk alleen plaats vinden met jullie inzet en enthousiasme.  

Kunst in de Dorpsstraat van Warmond  

Het idee is om de ramen van woonhuizen en winkels in te richten als expositieraam om zo tot één lange galeriestraat 
te komen. Beeldende kunst wordt geëxposeerd in de Dorpsstraat van zaterdag 7 t/m 22 november 2020. We 
moeten er samen voor zorgen dat dit veilig gebeurt. Maak een duidelijke tijdsafspraak met het adres. Zorg bij het 
plaatsen van de kunstwerken voor schone handen, draag een mondkapje en houdt 1,5 meter afstand. Vanaf 21 
november kunnen de kunstwerken in overleg en met dezelfde bescherming weer worden opgehaald. 

Het is een bijzondere editie 

Eerder dit jaar kondigden we het thema Warmond Utopia aan voor deze expositie. Omdat we niet alles kunnen 
organiseren zoals we hoopten parkeren dit thema even voor volgend jaar. 
Gedurende de expositie zal voor het publiek een overzichtslijst worden gemaakt met de deelnemende huizen 
gekoppeld aan de kunstenaar. Deze lijsten zijn dan verkrijgbaar bij Galerie de Pomp, het VVV en Boek Kado Enzo en 
natuurlijk te vinden op de eigen website: www.kunstweekwarmond.nl 

Deelname: 

Wanneer je wilt deelnemen stuur dan je naam, e-mailadres en het tentoon te stellen werk zo snel mogelijk naar 
Nicoline:  info@nicoline-heemskerk.com. Vermeld wat de grootte is van je werk,  het liefst met foto. Mocht je over 
een eigen website beschikken, vermeld deze dan ook in je bericht, zodat we  die kunnen opnemen in de 
overzichtslijst op website en route. 

Richtlijnen en voorwaarden voor deelname: 
* De inschrijving sluit op zondagavond 18 oktober 2020.  

• Het werk dat je inzendt mag niet eerder getoond zijn tijdens Gluren bij de Buren. 

• Elke kunstenaar kan twee a drie kunstwerken inzenden of in overleg met ondergetekende. 

• De kunstwerken worden door de organisatie verdeeld over de beschikbare ramen. 

• De eigenaren van de betreffende kunstwerken nemen zelf contact op met de bewoners van de woningen om 
overeen te stemmen wanneer en hoe de kunst wordt overgedragen aan het deelnemende adres. 

• De deelnemers dragen zelf zorg voor een mooie tentoonstelling van het kunstwerk. Hierbij valt te denken aan 
verlichting, inlijsten, wijze van ophanging en/of plaatsing, etc. 

• Gedurende de tentoonstellingsperiode zijn de uitgeleende kunstwerken niet verzekerd! 

• Het is de bedoeling dat de bewoner ook in deze periode nog een beetje naar buiten kan kijken, dus de maat van 
het tentoongestelde werk wordt bepaald door de afmetingen van het raam.  

• De informatiekaartjes met ons logo zal jullie t.z.t. per e-mail worden toegestuurd.  Het is wel zo leuk als we met ons 
allen één gezicht naar buiten uitstralen. 

Alleen met jullie hulp kunnen wij er weer iets moois van maken, we rekenen op jullie. 

Met vriendelijke groet, Nicoline Heemskerk (06-12732646) en Ingrid de Nie 
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