Aanmeldingsformulier
Ondergetekende wordt lid / donateur *
van Kunstkring Brummen en omgeving
Naam:……………………………………..
Adres:……………………………………..
Postcode:………………………………….
Plaats:……………………………………..
Telefoon:…………………………………..
E-mail:…………………………………….
Discipline:…………………………………
Datum……………………………………..
Handtekening……………………………...
Inleveren / versturen naar het secretariaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het
secretariaat van de Kunstkring:
Harderwijkerweg 21
6957 AB Laag Soeren
info@kunstkring-brummen.nl
www.kunstkring-brummen.nl

Kunstkring
Brummen e.o.

Algemeen
Een aantal enthousiaste kunstliefhebbers
heeft in 2002 de Kunstkring Brummen en
omgeving opgericht. Met ruim 50 leden
en vele activiteiten is het een bruisende
vereniging en een begrip in Brummen en
omgeving.
Doelstelling
De Kunstkring is een vereniging die als
doel heeft voor kunstenaars een platform
te creëren.
Onderlinge contacten vinden we
belangrijk. We organiseren hiervoor
verschillende activiteiten zoals excursies
en ontmoetingsmogelijkheden bij
exposities en evenementen.
Een netwerk om van elkaar te leren,
vakmanschap te vergroten, om te gaan
met kritiek en jezelf te profileren.
Bijdragen aan de uitstraling van
Brummen: een kunstenaarsdorp!
Voor wie
Iedereen kan lid worden. Of je praktisch
met kunst bezig bent of alleen maar
geïnteresseerd. Of je nu professional of
amateur bent. Of je nu schildert,
boetseert, zingt, schrijft, vilt, weeft of
fotografeert. Het enige wat gevraagd
wordt is een enthousiaste inzet bij de
dingen waar je goed in bent of die je leuk
vindt om te doen.

Leden en donateurs
De vereniging bestaat uit leden en
donateurs. Leden zijn personen die actief
met kunst bezig zijn. Zij betalen daarvoor
jaarlijks een contributie van € 50,--.
Donateurs kunnen de vereniging
ondersteunen door een jaarlijkse donatie
over te maken van minimaal € 22,50.

Kunstkringkrant
Voor leden wordt vier keer per jaar een
Kunstkringkrant uitgegeven. Hierin staan
de excursies, kennismaking met nieuwe
leden en alles wat belangrijk is en waar
leden zich zoal mee bezig houden. Ook
interessante exposities worden hierin
gemeld.

(Even) Museum
Gedurende een paar jaar mogen we het
oude Rabobankgebouw aan het
Marktplein inrichten als museum. Het
museum is van 7 mei – 10 september
geopend op zaterdag en zondag
12.00-17.00 uur. Ieder zes weken wordt
de expositie vernieuwd.

Website
Er is een uitgebreide website die goed
onderhouden wordt. Op de website is van
alles te vinden over de kunstkring:
agenda, excursies, leden, enz.
www.kunstkring-brummen.nl

Kunstkamers
Voor Kunstenaars is het mogelijk een
kunstkamer in het (Even) Museum te
huren om extra werk te laten zien, te
demonstreren en bezoekers ter vertellen
over het eigen werk.
Goede Doel
De Kunstkring Brummen zet zich jaarlijks
in voor een goed doel. Bij voorkeur wordt
een project gekozen uit de omgeving of
waar een persoon uit de omgeving zich
hard voor maakt.
Excursies
Per jaar worden 5-6 excursies
georganiseerd voor leden. De excursies
zijn zeer uiteenlopend zodat er voor ieder
wat wils bij zit.

