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met een Utregs tintje

BEGROTING &
RESULTAAT

OVER
STICHTING BUITENGEWOON KUNST!
BuitenGewoon Kunst is een project van hetWerkvan en HandicapNL. Jaarlijks wordt op
een andere plek in Nederland een inspiratietour gehouden waarmee kunstenaars met een
verstandelijke beperking de kans krijgen hun talenten te ontdekken en nieuwe dingen te leren.
“Wij willen talentvolle kunstenaars met een verstandelijke beperking de kans bieden om zich
verder te ontwikkelen. Daar is helaas vaak weinig of geen ruimte voor bij de dagbesteding”,
licht Femke Riel, bedenker van het project toe. “De inspiratietour brengt daar verandering in.
Die heeft een ontroerende impact op alle deelnemers.”
De inspiratietour 2018 had een Utrechts tintje
15 BuitenGewoon Kunstenaars kleurden twee dagen de Domstad. Op dag één konden de
enthousiaste kunstenaars Utrechtse sfeer proeven met een bezoek aan het Centraal Museum,
het Spoorwegmuseum en Ateliers De Wijde Doelen. Na een boottocht door de Utrechtse
grachten sloten lokale Utrechtse kunstenaars aan voor een eerste kennismaking en een diner.
Na een welverdiende nachtrust en heerlijk ontbijt gingen de BuitenGewoon Kunstenaars onder
begeleiding van de lokale kunstenaars in kleine groepen op pad naar verschillende locaties
in Utrecht, waaronder de Waterwerken, De Galgenwaard, het dak van de Rabobank voor een
prachtig uitzicht, het Muntgebouw, de Oudegracht en de Domtoren.

Kosten
• Inspiratietour ‘BuitenGewoon Kunst met een Utrechts tintje’
voor 17 BuitenGewoon Kunstenaars met 1 op 1 zorgbegeleiding
• Expositie in Utrecht stad
• Afsluitende happening & veiling
• Bijdrage aan kunsteducatie ‘Wow & Flow’

€
€
€
€

TOTAAL

€ 44.000,-

Opbrengsten
• Sponsoring in natura
• Giften & donaties
• Opbrengst veiling

€ 31.500,€ 6.000,€ 6.500,-

TOTAAL

€ 44.000,-

Expositie en feestelijke happening
Gedurende de maand oktober werden alle kunstwerken van de deelnemende kunstenaars
geëxposeerd in de Utrechtse binnenstad. Via de website kon men een wandelroute downloaden
die het publiek langs alle kunstwerken leidde. Op 4 november kwamen alle kunstenaars en hun
werken nog een keer samen tijdens een Grand Finale van het project in The Greenhouse te
Utrecht. Tijdens deze middag gingen alle werken onder de hamer van veilingmeester Maarten
Wessels en werden bezoekers op verschillende manieren vermaakt. Zo verzorgde cabaretier
Vincent Bijlo de opening van de middag met de prikkelende vraag wat normaal is en wie er nou
eigenlijk gehandicapt is. Onder begeleiding van kunstenaar en televisiemaker Jorn van Hoorn
werd er ‘live’ een nieuw schilderij gemaakt. Dit schilderij werd geveild door de burgemeester van
Utrecht, Jan van Zanen. De band Blues Sparks, bestaande uit talentvolle muzikanten met een
verstandelijke beperking, verfraaiden de middag met een spetterend optreden.

IN DE MEDIA

Creatief ontwikkelen in een ’shared space’
De opbrengst van de veiling van BuitenGewoon Kunst gaat naar ‘Wow & Flow’, kunsteducatie
voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat programma krijgt
vorm in samenwerking met onder andere het Kröller-Müller Museum.
Het wordt een digitale ’shared space’ waarin ‘outsider artists’ werk tonen
en samen met hun ateliers, musea en collega’s werken aan het verder
ontwikkelen van hun kunstenaarschap.
Vrijwilligers & sponsoren
Zowel de inspiratietour, de expositie als de afsluitende happening wordt
door lokale ondernemers en vrijwilligers vormgegeven. Zonder deze hulp
zouden we niet ieder jaar weer zo’n spetterend programma neer kunnen
zetten. In 2019 staat Den Bosch op het programma en de 5e editie in
2020 vindt plaats in Amsterdam. Geïnteresseerden die hier aan willen
bijdragen kunnen contact opnemen met Femke Riel via
femke@hetwerkvan.nl of 06-13855274.

24.000,2.500,5.000,12.500,-
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Telegraaf Utrecht & landelijk
AD
VAR Nws
Burgemeester Jan van Zanen op Instagram
LR Magazine
Bezoek-Utrecht
Stadsblad Utrecht
Uit agenda Utrecht
Nieuwsbode Heuvelrug & Zeist
Utrecht.nieuws.nl

FACTS &
FIGURES
• 20 vrijwilligers & ondernemers die meewerken vanuit hun eigen expertise
en talenten in: design, marketing, communicatie, event organisatie, netwerken,
administreren, verbinden, presentatie, locatie, promotie, onderhandelen, werving
sponsoren, website bouw en onderhoud
• 17 lokale kunstenaars begeleiden en inspireren een BuitenGewoon getalenteerd
kunstenaar (Ruud Kuijer, Philipp Jordan, Jeroen Hermkens, Rixt Baas,
Jaco Terpstra, Maarten Streefland, Frits van Zeventer, Natasja Schrijvers,
Elma Cavcic, Bert de Groot, Bram Boomgaardt, Adri Dijkhorst,
Daniel van der Boom, Marc Reinders Sitanala, Sophia Anastasia, Pauline Smale,
Jorn van Hoorn)
• 200 Bezoekers van de BuitenGewoon Kunst veiling in The Greenhouse
• 736 Likes op Facebook en ruim 50 berichten gedurende 6 maanden waarmee we
duizenden mensen bereikt hebben. Ook Twitter, Instagram en LinkedIn zijn volop
ingezet vanuit vele accounts
• Meer dan 40 sponsoren, zowel gelden als in natura: o.a. locaties, lunches, diners,
overnachtingen, vervoer, museumbezoek, begeleiding en entertainment
• 15 expositielocaties in de Utrechtse binnenstad
• Last but not least: 50 BuitenGewone kunstwerken
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