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De horizon van Friesland 

Gezien door de ogen van amateurkunstenaars 
 
Omschrijving projectplan 
 
Motivatie 
Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan om een podium te bieden aan alle groepen 
amateurkunstenaars die met passie werken maar geen gelegenheid hebben om hun werk 
aan een groter publiek te laten zien. 
Ons initiatief wil dit graag bewerkstelligen. Om een herkenbaar geheel te maken passend 
bij onze provincie Friesland willen we amateurkunstenaars uitnodigen om met het thema 
HORIZON en AARDE een creatieve bijdrage te leveren. Bezoekers aan CH2018 kunnen 
dan dwars door de provincie ruimtes bezoeken waar deze kunst te zien is. 
 
Wie zijn wij 
De initiatiefnemers van de amateur-tentoonstelling bestaat uit vier amateurschilders incl.  
een coördinator van Atelier de Futur uit de Vosseparkwijk in Leeuwarden. 
 
Werkwijze 
Groepen amateurkunstenaars in Friesland worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren 
aan een tentoonstelling verspreidt over de provincie. Ook individuele kunstenaars kunnen, 
eventueel gezamenlijk, een bijdrage leveren. 
 
De werken zijn  zeer verschillend maar samengebonden in de thema’s Horizon en Aarde. 
Daarnaast trekken de amateurkunstenaars gezamenlijk op in het organiseren van hun 
expositie.  
De samenhang in het thema tussen alle getoonde werken is een zelfde horizonlijn. De 
diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte en met verschillende 
kwaliteit werken laten zien. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  
groepen amateurkunstenaars.  
 
De deelnemers aan de tentoonstelling in het kader van CH2018 bestaat uit: 
Groepen van Amateurschilders, tekenaars en grafici met als thema: Horizon. 
In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en 
oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen. Het levert inspiratie op voor 
kunstenaars. 
 
Groepen van Amateurbeeldhouwers, 3D’ers en keramisten met als thema: Aarde (in 
de ruimste zin van het woord) Dit werk wordt gepresenteerd onder de schilderijen. 
 
Individuele amateurkunstenaars die zich willen opgeven kunnen aansluiten bij een 
bestaande amateurclub of -groep. De groep bepaalt zelf over een eventueel lidmaatschap 
voor individuele kunstenaars.  
 



 
Uitvoering 
Elke groep amateurkunstenaars organiseert een expositie in eigen dorp of stad.  
 
Schilders en tekenaars maken een schilderij / tekening  van maximaal 1.20 meter bij 1.20 
meter  met het thema Horizon. Het te exposeren werk is gemaakt voor deze 
tentoonstelling en van eigen hand ( geen kopie). Het aangeleverde werk wordt door de 
eigenaar voorzien van een deugdelijk uitgebalanceerd ophangsysteem.  
 
In elke ruimte wordt de Horizon bepaald op een hoogte van 1.55 meter( met een dunne 
visdraad, indien mogelijk). De schilderijen, groot of klein, hangen met de Horizon op deze 
lijn (de draad). Dit zorgt voor verbinding tussen alle werken. 
 
Beeldhouwers, 3D’ ers en keramisten presenteren hun werk  Aarde op zelf meegenomen 
sokkels. Deze zijn op een hoogte tussen 50 centimeter  en 1 meter en worden 
gepresenteerd onder de schilderijen. Het te exposeren werk is gemaakt voor deze 
tentoonstelling en van eigen hand (geen kopie). Materiaalkeuze is vrij.    
 
Per expositieruimte zal in onderling overleg moeten worden bekeken hoeveel ruimte er is 
om werken van keramisten, beeldhouwers en 3D’ers te exposeren. 
 
–  Elke groep verbindt zich aan het thema 
–  Elke deelnemer zorgt voor eigen materiaal 
–  Elke deelnemer exposeert op eigen risico 
–  Elke deelnemer documenteert  zijn/haar werk d.m.v. foto’s  die eventueel 
 beschikbaar zijn voor digitaal gebruik. 
– Elke groep zorgt voor zijn eigen tentoonstellingsruimte.  
– Elke groep regelt zelf de toegang tot de expositieruimte 
– Elke groep zorgt dat er een contactpersoon is die de communicatie met de 
 coördinator verzorgt. 
 
Samenwerking  
Doet Boersma, directeur van Kunstacademie Friesland heeft meegedacht over het 
basisidee van deze breedgedragen tentoonstelling. Zij is door ons benadert voor advies en 
samenwerking. Hierdoor ontstond het idee voor een “best of show”: een juryrapport van 
het meest inspirerende amateurkunstwerk op schilder- teken- beeldhouw- 3D- of 
keramisch gebied. Doet Boersma zal in samenwerking met een 2e kunstenaar de werken 
jureren. Op deze manier vindt er samenwerking plaats tussen professionele- en 
amateurkunstenaars op een laagdrempelige manier. 
 
In elke ruimte hangt een juryrapport met motivatie bij het betreffende werk.  Deelnemers 
hieraan betalen een kleine bijdrage van €1,00 per persoon voor een attentie aan de 
juryleden. Een eventuele reiskostenvergoeding wordt per locatie door de deelnemers 
geregeld.   
 
Uiteraard is iedere groep vrij om zich op te geven voor deze “best of show”. Een groep kan 
ook besluiten om een dergelijke beoordeling door een zelf gekozen professionele 
kunstenaar te laten uitvoeren. 
 
Ook met andere initiatieven kan zo mogelijk samenwerking plaats vinden zowel provinciaal 
als internationaal. Dit is mede afhankelijk van de amateurkunstenaars zelf. 
 



 
Werving en PR 
Om zoveel mogelijk amateurkunstenaars te bereiken wordt gebruik gemaakt van 
eventueel (bestaande) adressenlijsten, website LF2018, persberichten, huis-aan-
huisbladen etc. 
 
Om aandacht te genereren voor ons initiatief en zoveel mogelijk groepen 
amateurkunstenaars en media te bereiken is het een optie om als initiatiefnemers in het 
najaar van 2017 een voorproefje te geven middels een expositie of presentatie. 
 
Een website of blog geeft de plaatsen en data weer van de exposities zodat 
belangstellenden van de ene naar de andere locatie kunnen reizen.  
 
Fondsenwerving 
Op dit moment is nog niet te overzien welke kosten wij gaan maken. Zo nodig maken we 
gebruik van de ondersteuning van De Stipe voor fondsenwerving.  
 
Aanmelden 
Om een en ander goed te kunnen stroomlijnen levert elke groep die zich heeft aanmeld 
een contactpersoon. Deze is aanspreekpunt voor de coördinator en visa versa. Zo nodig 
kan er overleg plaatsvinden tussen beide. 
Voor opgave van deelname aan het project De Horizon van Friesland is een mailadres 
aangemaakt: horizon18@gmail.com 
  
Tot slot 
Het project De Horizon van Friesland is aangemeld bij LF18 en De Stipe. Het project is 
goed ontvangen als een van de vele burgerinitiatieven. 
 
Op dit moment is er nog geen PR gevoerd voor ons initiatief. Binnenkort verschijnt de 
informatie over het project op de onderstaande websites en kunnen deelnemers zich 
aanmelden. 
Wij, als deelnemers van de schildersclub Atelier de Futur hebben al wel een 
expositieruimte: de Auckemakelder, Hofplein 38 in Leeuwarden. Exposeren van 1 
september 2018 tot 15 december 2018. 
 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ineke Meijers, projectcoördinator 
De Horizon van Friesland.  
T:0630261287. M: horizon18@gmail.com 
 
Waar kunt u ons vinden? 
Informatie over het project is binnenkort te vinden op: 
www.de Stipe.frl 
http://horizonch18.blogspot.nl/ 
https://www.facebook.com/atelier.defutur 
http://atelierdefutur.blogspot.nl 
 
Leeuwarden, 13 juli 2017 
 
Werkgroepleden 
Anneke Visser,contactpersoon/begeleider schildersgroep Atelier de Futur. 
Richtje Boomsma  
Simona de Jong   



Ineke Meijers, projectcoördinator De Horizon van Friesland  
 
  
 
 
 
Bijlage 1 
 
 
Aanmeldformulier Amateurtentoonstelling De horizon van Friesland 
 
Naam amateurgroep 
Naam……………………………………………………………………... 
Adres….…………………………………………………………………... 
telefoon/mobiel…………………………………………………………… 
E-mailadres………………………………………………………………. 
website. Blog, facaboek…………………………………………………. 
 
Contacpersoon amateurgroep 
Naam………………………………………………………………………. 
Telefoon/ mobiel…………………………………………………………… 
mailadres…………………………………………………………………... 
 
Gegevens van de expositieruimte 
Naam van de ruimte ( eventueel)……………………………………….. 
Adres………………………………………………………………………. 
Plaats………………………………………………………………………. 
Data expositie…………………………………………………………….. 
Van……… tot………... 
 
Deelnemers  ( aankruisen en  aantal deelnemers aangeven) 
0 schilders    0 aantal    deelnemers   
0 tekenaars   0      
0 grafici   0  
0 beeldhouwers  0  
0 keramisten   0  
0 3 D’ers   0  
 
0 Ja, wij geven ons op voor een juryrapport voor de “Best of show”* beoordeeld door    
Kunstacademie  Friesland o.l.v. Doet Boersma. 
 
0  Nee, wij doen niet mee aan de beoordeling voor de “Best of show” 
 
0 Nee wij doen niet mee aan de beoordeling van de “Best of show” 
   maar laten deze uitvoeren door een zelfgekozen kunstenaar 
 
* De financiële bijdrage per groep aan de “Best of show” a €1,00 p.p. kunt u storten op 
rekeningnummer NL88RABO0115265996 t.n.v. S. Meijers. Onder vermelding van 
Culturele hoofdstad LF 2018. 
 
U kunt het aanmeldformulier sturen ( kopiëren en plakken) naar Ineke Meijers 
horizon18@gmail.com 



De door u gegeven informatie wordt vermeld op de verschillende websites ( zie pagina 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


