
Belangstelling?
Als u lid wilt worden van de Kunstkolk kunt u dit 
aangeven door een e-mail naar het secretariaat te 
sturen. Gebruik hiervoor de mogelijkheid die op 
www.kunstkolk.nl wordt geboden! Vermeld daarin kort 
wie u bent en wat uw kunstdiscipline is.

Atelierbezoek
Nadat uw bericht is ontvangen worden er drie 
Kunstkolkers aangewezen die een afspraak met u 
zullen maken voor een atelierbezoek. Uw werken 
worden bekeken en u kunt wat over uzelf en uw werk 
vertellen. De Kunstkolkers zullen bij dit bezoek tevens 
de criteria met u bespreken die voor het lidmaatschap 
gelden. 
Aspirant-leden moeten aan tenminste drie van de 
volgende vijf criteria voldoen:
-  een kunstacademie of -opleiding hebben gevolgd
-  een eigen atelier hebben
-  regelmatig exposeren 
-  regelmatig de kunst discipline beoefenen
-  verkopen en, of in opdracht werken 

Stemming
Van het atelierbezoek wordt in een algemene 
ledenvergadering verslag gedaan. In dezelfde 
vergadering wordt vervolgens door de leden over de 
toelating gestemd. Als tenminste tweederde van de 
leden instemt wordt u toegelaten.

Serieus platform
Er is welbewust voor een zorgvuldige procedure 
gekozen. Daarmee wordt beoogd om de Kunstkolk 
tot een serieus platform voor kunst te maken en te 
houden.
Om dit doel te realiseren wordt van alle leden een 
actieve inzet verwacht.

Lid worden
van de 
Kunstkolk?

De Kunstkolk
Het prille begin van een kunstcollectief in de 
gemeente Boxmeer ligt in het voorjaar van 2006. 
Else van der Sloot en Paulien Korte voelden 
het als een gemis dat er geen atelierroute in de 
gemeente Boxmeer bestond. Samen hebben 
zij toen het voortouw genomen in het realiseren 
hiervan. Na een eerste bijeenkomst met een 
aantal geïnteresseerden is een offi ciële start 
gemaakt met kunstcollectief De Kunstkolk 
Boxmeer.
In november 2006 ontstond het idee van de 
Countdown. Deze succesvolle kunstmanifestatie 
werd als gelegenheid aangegrepen om het 
collectief voor de eerste keer aan het publiek te 
presenteren.

Initiatieven van de Kunstkolk
Intussen is de Kunstkolk een begrip in de 
gemeente Boxmeer. De open atelierroute, 
die traditioneel in het tweede weekend van 
september wordt gehouden, is een vaste 
jaarlijkse activiteit waarvoor grote belangstelling 
bestaat. Vanaf 2013 wordt daarbij de centraal 
gelegen hal van het gemeentehuis Boxmeer 
gebruikt als startpunt voor de route en als locatie 
voor de overzichtsexpositie.
In de afgelopen jaren hebben de leden 
meegewerkt aan verschillende activiteiten op 
het gebied van de kunsten. Zo is recentelijk 
door de Kunstkolk het initiatief genomen tot het 
oprichten van een Kunstmuur in de hal van het 
gemeentehuis Boxmeer.

Het kunstcollectief Gemeente Boxmeer KUNST-
KOLK heeft als doel om de werken van de leden bij 
een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
Dat wordt onder andere gedaan door het organise-
ren van een jaarlijkse open atelier route. Daarnaast 
worden tentoonstellingen en andere kunstevene-
menten georganiseerd waarin de kunstwerken van 

de leden centraal staan.


