
 
 

                                                        

 

Week van de Amateurkunst Enschede 

2 t/m 10 juni 2018 
 

Infosheet - Exposities 

 

WAK staat voor Week van de Amateurkunst. Het is een evenement voor iedereen die in zijn 

vrije tijd actief met kunst bezig is én voor iedereen die daarvan wil genieten! 

In 2018 zal de WAK voor de 8e keer plaatsvinden, van 2 t/m 10 juni. 

 

Eén van de manieren om deel te nemen aan de WAK is door jouw kunst te exposeren. Dat 

kan 2D (bijvoorbeeld tekeningen of schilderijen) of 3D werk (beelden) zijn.  

In dit document geven we tips, vertellen we wat wij kunnen doen én wat we van jou 

verwachten. 

 

Tijdlijn 

- Interesse bij ons melden om te exposeren    tot eind februari 

- Afspraken maken met de locatie over de expositie   tot eind maart 

- Expositie afgesproken? Dan het aanmeldformulier invullen uiterlijk 25 maart  

- Exposeren       2 – 10 juni – of langer 

 

Werkwijze 

Wil je exposeren én heb je zelf al een locatie gevonden? Top! Dan hoef je alleen nog maar het 

aanmeldformulier in te vullen. Deze vind je op www.wakenschede.nl/doe-mee/ .   

 

Wil je exposeren maar heb je zelf nog geen locatie en weet je niet goed hoe je dit zou kunnen 

organiseren? Neem dan contact op met ons. Vul nog niet het aanmeldformulier in, maar stuur 

zo snel mogelijk (uiterlijk eind februari) een mail naar exposities@wakenschede.nl. Vermeld 

daarin jouw naam, wat voor werk je maakt (met o.a. info over de afmetingen) en stuur het 

liefst ook 1 of 2 foto’s mee. 

 

Wij hebben een overzicht van mogelijke locaties in Enschede en kunnen met je meedenken. 

We kunnen o.a. een tip geven waar jouw werk goed zou passen, hoe je contact kan opnemen, 

waar je aan moet denken bij een expositie, etc.    

Een expositie mag overigens langer duren dan de WAK periode. Het is dus geen probleem als 

de expositie al eerder begint, langer duurt en/of later eindigt. 

 

http://www.wakenschede.nl/doe-mee/
mailto:exposities@wakenschede.nl


 
 

                                                        

 

Wat wij kunnen doen: 

- Meedenken waar jouw werk goed zou passen. 

- Indien we al contact hebben met de locatie, kunnen we je de naam en het mailadres 

van de contactpersoon geven. Ook kunnen we de contactpersoon informeren dat jij 

interesse hebt, zodat diegene weet dat jij contact op gaat nemen. 

- Indien we nog geen contact hebben met de locatie, kunnen we met je meedenken hoe 

je contact op kan nemen om de mogelijkheden voor een expositie te bespreken.  

 

We kunnen niet garanderen dat je ook echt kan exposeren bij de locatie die we als optie 

geven. De locatie heeft altijd de laatste stem hierin.  

We kunnen ook niet garanderen dat we een plek voor je kunnen vinden, omdat er soms meer 

geïnteresseerden zijn dan locaties. Daarom vragen we je om snel te mailen als je belangstelling 

hebt en om zelf ook met suggesties te komen. Maar we denken wel heel graag met je mee! 

 

Van jou verwachten we: 

- Dat je met de contactpersoon van de locatie contact opneemt en bespreekt: 

- of je daar mag exposeren 

- hoe lang je daar mag exposeren 

- Dat je het aanmeldformulier invult als de afspraken met de locatie gemaakt zijn 

- Dat je het vervoer van jouw kunstwerken en het inrichten van de expositie regelt  

 

Tips 

Locatie: 

Denk na op wat voor plek je zou willen exposeren. Interessant is een plek waar dagelijks al veel 

mensen komen. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheek, café of winkel.  

- Is er een locatie waar je zelf al regelmatig komt of waar je mensen kent? Dan is het 

eenvoudig om daar/bij diegene te vragen wat de mogelijkheden zijn. 

- Loop eens door de stad of kijk (in het winkelcentrum) in jouw eigen wijk. Wat zijn de 

plekken waar veel mensen komen? Is er bijvoorbeeld een openbaar gebouw zoals een 

buurthuis, Power centrum, speeltuin, huiskamer, zorgcentrum of lokale winkel? Trek 

de stoute schoenen aan en vraag of je daar zou mogen exposeren. Kunnen ze geen 

antwoord geven? Vraag dan wie daar over beslist en of je zijn/haar contactgegevens 

mag hebben. 

 

 

 



 
 

                                                        

 

 

Expositie:  

- Contact met & indruk van bezoekers  

Het is natuurlijk leuk als er veel mensen bij jouw expositie komen kijken. Als je een 

openbare plek hebt waar je exposeert zien al dagelijks veel mensen jouw werk. Maar 

hoe weten ze dat het werk van jou is? En hoe kom je in contact met hen? 

o Belangrijk is dat jouw gegevens bij jouw werk hangen. Denk aan kaartjes met 

jouw naam en mailadres (en de naam van het kunstwerk) aan de muur naast 

jouw werk en/of visitekaartjes in een rekje. Geïnteresseerden kunnen dan 

contact met jou opnemen.  

We vragen je om bij de expositie ook te melden dat het onderdeel is van de 

WAK, bijvoorbeeld door het WAK logo toe te voegen en te verwijzen naar 

www.wakenschede.nl. We zouden het ook leuk vinden als er een paar WAK 

boekjes bij kunnen liggen. 

o Als er ruimte voor is, kan je er daarnaast ook voor kiezen om bijvoorbeeld een 

gastenboek neer te leggen, waar mensen hun reactie in achter kunnen laten.  

 

- Opening 

Denk na over de start van jouw expositie. Wil je een officiële opening houden of niet? 

Het is wat werk om een opening te regelen, maar het geeft jouw expositie wel een 

feestelijke tintje en extra promotie. 

Waar moet je aan denken bij het organiseren van een opening? 

o Datum en tijdstip: wat is een moment waarop veel mensen vrij zijn en tijd 

hebben om te komen? 

o Wie nodig je uit? Stuur in ieder geval de mensen die je er heel graag bij wil 

hebben een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast kan je er bijvoorbeeld voor 

kiezen om de opening te melden op je eigen facebookpagina en op de 

facebookpagina van de WAK Enschede. 

o Wil je de mensen een drankje aanbieden om te toosten op opening?  

o Bereid een kort praatje voor. Vertel je zelf iets, of vraag je iemand om iets over 

jou en jouw expositie te vertellen?  

 

Zijn er andere WAK exposanten (in hetzelfde pand of in een locatie in de buurt) die 

tegelijk met jou een opening willen houden? Misschien kunnen jullie dit combineren? 

Bijvoorbeeld door een kleine looproute te organiseren waarbij jullie als hele groep  

 

http://www.wakenschede.nl/


 
 

                                                        

 

 

naar 2 of 3 openingen achter elkaar toe gaan? Wij kunnen je hierin helpen met 

informatie en advies. 

 

Wil je tips voor de promotie van jouw activiteit? 

Kijk dan naar de infosheet die we daarvoor geschreven hebben. 

 

Bel of mail ons voor vragen en ideeën: exposities@wakenschede.nl  

mailto:exposities@wakenschede.nl

