
O N Z E  K U N S T

I N  U W  O R G A N I S A T I E ?

KUNST

WEEKEND
BEETSTERZWAAG

Wanneer u geïnteresseerd bent om te komen

kijken naar ons aanbod, dan leiden we u

graag even rond vóór de opening van de

expositie. U heeft dan eerste keus en zo een

ruime mogelijkheid om uw eigen expositie

samen te stellen. Hierbij kunnen we u

vanzelfsprekend adviseren. 

Bij het maken van uw keuze kunt u in gesprek

met de kunstenaar, als deze zelf aanwezig is.

Zij kunnen hun werk natuurlijk het beste zelf

toelichten! 

Vooraf brengen we ook graag een bezoek

aan uw locatie, zodat we u gericht kunnen

adviseren over welke werken een mooie

aanvulling zouden kunnen zijn, kijkend naar

materiaal, stijl, e.d.. Vervolgens hangen we in

overleg de werken bij u op. 

laat zien wat je kunt

UW EIGEN EXPOSTIE SAMENSTELLEN



KUNST MET EEN

VERHAAL

MARISKA

MARJAN

EDWIN

MARIELLE

Persoonlijk verhaal

Elke exposant is door ons geïnterviewd, dus

ook het persoonlijke verhaal zal met u worden

gedeeld. De week na het weekend worden de

werken, inclusief het persoonlijke verhaal van

de kunstenaar, bij u op locatie afgeleverd en

opgehangen met hulp van uw medewerkers

interne dienst. 

Kunstwissel

In de week voorafgaand aan het volgende

Kunstweekend worden de werken bij u

opgehaald, zodat ze tijdens het

Kunstweekend weer terug kunnen worden

gegeven aan de kunstenaar. 

Vergoeding

De opdrachtgever is bereid een vergoeding

van € 2.500,- per jaar te betalen voor 10 tot

15 werken, inclusief patiëntverhaal. 

De kunstenaar ontvangt uiteraard ook een

vergoeding voor het in bruikleen geven van

zijn of haar werk. Revalidatie Friesland

ontvangt hiermee geld voor het culturele

programma ten behoeve van patiënten. 

Zo ontstaan er bijvoorbeeld meer

mogelijkheden om kunstwerken van patiënten

te exposeren of creatieve workshops aan te

bieden.

https://www.revalidatie-friesland.nl/ervaringen/mariska-vier-het-leven/
https://www.revalidatie-friesland.nl/ervaringen/haal-eruit-wat-erin-zit/
https://www.revalidatie-friesland.nl/ervaringen/edwin-vooruit-kijken-en-doorgaan/
https://www.revalidatie-friesland.nl/ervaringen/marielle-het-leven-is-ingrijpend-veranderd/


Wilt u naar aanleiding van deze informatie 
een bezoek brengen aan onze expositie? 
Meldt u dan hier aan. 

Liever persoonlijk contact?
Neem dan contact op met Alida Dienaar, 
manager Facilitaire dienst, tevens lid van de
kunstcommissie:
E-mail: aadienaar-boers@revalidatie-friesland.nl
Telefoon: 088 580 1207

Kunst lenen heeft voor alle
betrokkenen een voordeel:

De kunstenaar 
geeft zijn werk in bruikleen en ontvangt
hiervoor een kleine vergoeding. Denk hierbij
aan 5% van de aanschafwaarde.

De opdrachtgever 
heeft een jaarlijks wisselende kunstcollectie
in huis die bovendien maatschappelijk
verantwoord tot stand komt.

Revalidatie Friesland
Doordat de collectie jaarlijks wordt gewisseld
is er een constante inkomstenstroom ten
bate van het culturele programma voor de
patiënten.

mailto:aadienaar-boers@revalidatie-friesland.nl

