Het Platform Deventer Kunstenaars is een vereniging voor professioneel werkende beeldend kunstenaars in
Deventer en omgeving. De leden komen regelmatig bijeen om te discussiëren over het werk,
professionalisering, inkomen et cetera. Het platform wil ruimte bieden voor onderling contact, maar ook voor
contact met andere kunstenaars. Het kan daarmee gezien worden als een open platform met een vaste
kern, waar ruimte is voor discussie over de mogelijkheden en beperkingen van de professionele
beroepsuitoefening. Het Platform Deventer Kunstenaars is vooral te zien en te volgen op FaceBook.
Leden en bestuur
Het Platform (voorheen Vereniging van beeldend Kunstenaars Deventer en omgeving) heeft een bestuur dat
bestaat uit mensen met een warm hart voor de kunst in Deventer. De leden bepalen welke activiteiten het
platform organiseert en welke standpunten worden ingenomen. Het bestuur ondersteunt en zorgt waar
mogelijk voor organisatorische kracht.
Activiteiten
Het platform komt één keer in de twee maanden bijeen. Het kent verschillende werkgroepen, waaraan de
leden hun medewerking verlenen. Tweejaarlijks organiseert zij samen met Kunstenlab de
overzichtstentoonstelling van Deventer kunstenaars. Het platform is actief betrokken bij de organisatie van de
Open Atelierroute. En het zorgt voor een gezamenlijke stem naar overheden en instellingen.
Lid worden
Kunstenaars kunnen lid worden van het platform als zij als professioneel kunstenaar werkzaam
zijn. Dat betekent dat zij in opleiding en beroepsuitoefening gericht zijn op eigen ontwikkeling, presentatie van
het werk en inkomensontwikkeling. De beschikbare atelierruimte dient de professionele beroepsuitoefening
mogelijk te maken.
Toelating als lid
Het platform kent een toelatingscommissies van drie leden vanuit verschillende kunstdisciplines.
De commissie brengt een atelierbezoek en spreekt met de kunstenaar over zaken als motivatie om lid te
worden, de ontwikkeling als beeldend kunstenaar, de beroepspraktijk. De commissie brengt advies uit aan de
ledenvergadering, die uiteindelijk besluit over toelating.
NB: toelating als lid tot het Platform betekent niet dat u ook ingeschreven staat bij het Kunstenlab en deel kunt
nemen aan activiteiten van het Kunstenlab, zoals de tweejaarlijkse tentoonstelling De Salon. Het Kunstenlab
hanteert een eigen toelatingsbeleid.
Formulier
Vul het formulier zo goed en volledig mogelijk in en stuur ter ondersteuning (waar dat gevraagd wordt) bijlagen
mee. Wij vragen u alle stukken te sturen naar de voorzitter, Henk Vos, h.vos17@gmail.com.
Na ontvangst van het formulier en de bijlagen zal de toelatingscommissie contact opnemen voor
een gesprek en een atelierbezoek.
Deventer, april 2022

Aanmelding voor lidmaatschap Platform Deventer kunstenaars
___________________________________________________________________________________________
1.

Persoonsgegevens

Naam, roepnaam en voorletters

:

Geboorteplaats- en datum

:

Woonadres

:

Atelieradres

:

Telefoon

:

Emailadres

:

Website

:

___________________________________________________________________________________________
2.
Opleidingen
Welke kunstopleidingen heeft u gevolgd en in welke periode was dat? S.v.p. diploma’s e.d. meesturen als
bijlage.

___________________________________________________________________________________________
3.
Meest recente exposities
Wilt u hier uw recente exposities noemen en aangeven of het om een groeps- of solotentoonstelling ging. Hier
ook graag nadere informatie over de exposities meesturen.

___________________________________________________________________________________________
4.
Motivatie
Wij verzoeken u hieronder aan te geven waarom u lid wilt worden.

____________________________________________________________________________
5.
Beroepspraktijk
Wij vragen u ons hier informatie te geven over uw recente beroepspraktijk. Het kan daarbij gaan om
opdrachten, kunstprojecten, docentschappen, galeries e.d. Graag ook uw nevenactiviteiten noemen. S.v.p.
bewijsstukken bijvoegen

______________________________________________________________________________________
6. Afbeeldingen en publicaties
Wij vragen u tot slot om 10 afbeeldingen mee te sturen van recent werk en kopieën van publicaties waarin uw
werk is opgenomen of inhoudelijk beschreven. En u mag natuurlijk alle verdere informatie die u van belang
acht meesturen.

