Uitnodiging Kunstveiling Outsider Art
Bent u een kunstliefhebber? En bent u nieuwsgierig naar
apart werk van bijzondere kunstenaars? Dan willen wij u
van harte uitnodigen voor de Kunstveiling die het
Kwartiermakersfestival in samenwerking met de Lions
Arenacum organiseert. Deze kunstveiling vindt plaats op
vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur in het
auditorium van Rozet te Arnhem.
Ruud Marijnissen, zonder titel

Tijdens deze unieke veiling wordt werk verkocht van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking. Door hun werk te exposeren en te verkopen willen wij deze kunstenaars een
plek in onze samenleving geven, maar vooral laten zien dat er enorm veel talent en kunde is binnen
deze doelgroepen. In 2014 was de eerste succesvolle editie van de veiling. Na de verkoop van een
kunstwerk vertelde een geëmotioneerde kunstenaar aan de koper: “Ik heb hier zo’n mooi podium om
mijn schilderijen te tonen en ben helemaal blij dat ik ook nog een werk heb verkocht. Superfijn dat er
zoveel mensen naar de veiling zijn gekomen!”
Dit is het doel van het Kwartiermakersfestival: een podium bieden
voor talenten met en zonder beperking op het gebied van kunst en
cultuur en hierdoor meewerken aan een positieve kijk op mensen,
ieder met zijn/haar eigen aardigheid. Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website, www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl.
De werken die geveild worden zijn door een deskundige
kunstcommissie geselecteerd. Het gaat om schilderijen, foto’s en
etsen, maar ook om keramiek en beeldhouwwerken.
Vanaf ongeveer € 50,00 kunt u een werk aanschaffen.
Vanaf 1 november 2016 zijn de werken bijna drie weken te zien op
de trappen van Rozet.
Leyli Golsar, Sterk

Voorafgaand aan de veiling kunt u via een speciaal
arrangement bij het restaurant van Rozet, Momento genieten
van een diner. De precieze invulling hiervan zal de komende
maanden bekend gemaakt worden via onze facebookpagina,
www.facebook.com/kunstveilingarnhem. Hier kunt u ook
alvast de werken zien die, net zoals de foto’s in deze
uitnodiging, vorig jaar verkocht zijn. Blijf ons volgen om de
ontwikkelingen rondom de kunstveiling te bekijken en voor
een preview van de kunstwerken die dit jaar aangeboden
worden.
Meer informatie en aanmelden
Neem contact op via kunstveilingarnhem@gmail.com
en meld u hier aan. Samen met onze kunstenaars hopen wij u
te mogen begroeten op 18 november 2016 in Rozet!

Marinus van der Werf Moeder met kasboek
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