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Voor het laatste nieuws over onze organisatie, kijk in onze newsroom op www.dedikkeblauwe.nl

KUNS T IN DE KAS

Kunst in de Kas: 
platform voor kunstenaars

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
We willen regelmatig een plek bieden aan kunstenaars. Dat hoeven 
geen professionals te zijn, maar hun werk moet wel kwaliteit hebben. 
Ze kunnen bezig zijn op allerlei gebieden: schilderen, poëzie, foto-
grafie, maar ook bijvoorbeeld muziek of dans. Ons streven is zo veel 
mogelijk kunstenaars te helpen hun werk te exposeren in een unieke 
omgeving.

Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
Er zijn verschillende manieren waarop u Kunst in de Kas kunt helpen 
om haar projecten en de kunstenaars te ondersteunen. Wij gaan graag 
met u in gesprek om uw en onze ideeën te bespreken.

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Wim van der Laan, via wim@kunstindekas.nl of
06-13125407.

Statutaire naam 
Fiddler’s Foundation
Adres Beatrixstraat 3A, 
1689 GR  Zwaag
E-mail info@kunstindekas.nl
KvK-nummer 68895577
IBAN NL 52 KNAB 0254951635
Telefoonnummer 06-15894245
Website www.kunstindekas.nl

Vrijwilligers 5
Mogelijkheid Fonds Op Naam 
Nee
Doelstelling Ondersteuning van 
kunstenaars door hen gebruik te 
laten maken van een expositieruim-
te en ze te helpen met exposure via 
social media.

Leden en donateurs 41
Actief in Nederland
Opgericht 2017
Voorzitter drs. J.A. Dijk

Paspoort

Belangrijkste resultaten over 
het afgelopen jaar:
De eerste editie van Kunst in de 
Kas vond dit jaar plaats met schil-
derijen en keramiek van Maria 
Koenis en een muzikale omlijsting. 
Zo’n honderdzestigbezoekers 
gaven acte de presente. Met ver-
koop van schilderijen is 1.750 euro 
opgehaald voor Stichting Leergeld 
Hoorn. 

Concrete plannen/projecten:
De Kunst in de Kas evenemen-
ten vinden in het voor- en najaar 
plaats. Voor het komende jaar 
staan er tien exposities, onder-
steund door zang, muziek, en cu-
linaire kunst gepland. Kunstenaars 
die belangstelling hebben om de 
kas eens te gebruiken, kunnen 
zich melden via 
www.kunstindekas.nl.

Exposeren in een authentieke tuinderskas? ‘Verborgen kunstenaars met 
een grote K’ krijgen een podium bij Kunst in de Kas. Dit initiatief van de 
Fiddler’s Foundation biedt een multimediaal platform aan kunstenaars uit 
de regio. In het oude dorpscentrum van Zwaag (bij Hoorn) exposeren 
kunstenaars in een authentieke tuinderskas. De exposities worden luister 
bijgezet via de website en social media. Kunstenaars betalen niets en ook 
de bezoekers betalen geen entree. Vrijwillige bijdragen zijn uiteraard 
welkom.


