
Informatie Kunstroute De Verbeelding 2020 
 
Op 26 en 27 september 2020 organiseert Stichting De Verbeelding opnieuw een kunst- en 
cultuurroute door Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede. Na het geweldige succes 
van de afgelopen jaren, willen wij er dit jaar opnieuw een groots en mooi evenement van 
maken.  
 
Wij bieden kunstenaars de mogelijkheid om te exposeren op mooie  locaties binnen de 
gemeente. In kerken, boerderijen, tuinen, een molen of in een restaurant bijvoorbeeld.  Er 
zijn ook locaties die vanuit een sociaal oogpunt meedoen aan de kunstroute omdat De 
Verbeelding een cultureel evenement wil organiseren voor alle inwoners van de gemeente. 
Als een locatie voldoende ruimte en mogelijkheden heeft, kunnen er optredens op het 
gebied van zang, muziek, dans of theater plaatsvinden. Daarnaast zullen er locaties zijn waar 
alleen optredens plaatsvinden.  
 
Wil jij jouw kunst exposeren tijdens dit bijzondere weekend? Schrijf je dan voor 31 maart in 
met het inschrijfformulier.  
 
Uit alle inschrijvingen balloteert de organisatie de kunstenaars die het best bij de 
beschikbare locaties en mede-exposanten passen. Kunstenaars die een plek toegewezen 
krijgen, ontvangen daarvan uiterlijk 20 april bericht. Kunstenaars die eerder hebben 
deelgenomen, krijgen dit jaar een andere locatie dan vorig toegewezen. 
 
Voor je deelname betaal je 45 euro aan Stichting De Verbeelding voor alle organisatorische 
kosten en het drukken van het routeboekje. Deze deelname kosten betaal je bij je 
aanmelding. Mocht het gebeuren dat je geen plaats toegewezen krijgt, dan betalen we je 
uiteraard weer terug.  
Daarnaast draag je  10% courtage bij verkoop af aan de locatie waar je exposeert voor de 
tijd, inzet en menskracht die zij vrijwillig leveren.  
Kosten ten behoeve van de aankleding van de locatie (sokkels, ezels, extra verlichting, etc.) 
zijn voor rekening van de kunstenaar.  
 
Wanneer je je inschrijft ga je akkoord met publicatie van je naam, website en aangeleverd 
beeldmateriaal ten behoeve van promotie van de kunstroute via gedrukte en online media. 
 
 
Wij bieden jou: 
Een mooie locatie die je deelt met één of twee andere kunstenaars. 
Vele bezoekers uit de gehele gemeente en regio 
Vermelding in het uitgebreide programmaboekje met naam, website en een foto van je 
werk. 
Publiciteit op de website van De Verbeelding, met een link naar je eigen site 
Publiciteit in de lokale media 
Publiciteit op de sociale media. 
 
Ken je een kunstenaar die deelname ook interessant zou kunnen vinden? Stuur deze 
informatie dan vooral door! 


