Beste (potentiële) deelnemer aan KUNSTEINDHOVEN,
Van 17-25 april 2019 organiseert Staat Op Straat de eerste editie van KUNSTEINDHOVEN.
Kunst in de binnenstad van Eindhoven; op een presenteerblaadje. Wij willen je heel graag
uitnodigen (en uitdagen) om deel uit te maken van dit bijzondere en kunstzinnige project.
Het uitgangspunt
In de binnenstad komen 30 (hufterproof) vitrines. Deze vormen het hart van een prachtige
expositie. Iedere vitrine biedt namelijk plek voor één uniek kunst-ei, gemaakt voor
gevestigde kunstenaars maar ook als resultante van bijvoorbeeld een schoolproject. We
streven naar een mooie mix, maar ook naar een hoog niveau.

Laat fantasie de ‘vreie’ loop
De basis voor het ei wordt aangeleverd, de uitvoering is helemaal aan de maker. Deelnemers
ontvangen in week 11 het basis-ei (HxB, 90 x 60 cm). Het ei is gemaakt van PE (tempex). De
binnenmaten van de vitrine zijn 80 x 80 x 150 cm. Eigenlijk zijn daarmee alle fysieke
beperkingen gesteld. Aan de maker om een juweel van een ei te creëren dat het publiek zal
verrassen, verbazen, prikkelen, verwonderen, et cetera.
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KUNSTEINDHOVEN wordt hét nieuwe voorjaarsevent
Het resultaat is een kunstroute door de binnenstad van Eindhoven met 30 unieke kunsteieren in de hoofdrol. Een unieke expositie met uitstraling naar de hele regio. Het initiatief is
dusdanig nieuw dat media-aandacht niet is uit te sluiten. En dat is goed voor Eindhoven én
voor de makers. Maar belangrijker nog: de ambitie is om KUNST EINDHOVEN de komende
jaren uit te laten groeien tot hét voorjaarsevent van Eindhoven. Zo wordt de binnenstad ook
in het voorjaar een plek waar bezoekers positief en creatief worden geprikkeld. 2019 zal
daarvoor de fantastische en onvergetelijke opmaat zijn.
Goed Doel
Maar we doen het niet alleen voor de uitstraling van Eindhoven. De hamvraag: wie wordt
hier nu écht beter van? Welnu, dat is het goede doel. Aan het einde van de expositieweek
worden alle kunst-eieren geveild (mogelijk start de veiling als online tijdens de expositie). De
opbrengst komt volledig ten goede aan de verbouwing van het Ronald McDonalds Huis in
Veldhoven.
Tijdsplanning
Ontvangst basis-ei
Realisatie van het kunst ei
Montage in de vitrines
Plaatsen van de vitrines
Start Expositie
Einde Expositie

Week 11
Week 12, 13, 14
Week 15
Maandag 15 en dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 25 april

Meer informatie
Heb je vragen, opmerkingen, tips? Neem zeker even contact op met: Marcus van Roode
info@marcusvanroode.nl
Alvast super bedankt voor je interesse en enthousiasme. Eigenlijk kunnen we niet wachten
tot 17 april!
Groeten,
Marton Wolterinck
Joep Verheijen
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Maatvoering vitrine met positie ei
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