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Kunst Doet Leven is een terugkerend evenement
waar meer dan 100 beroeps- en amateurkunstenaars
elk één kunstwerk exposeren in het DUNAatelier in Katwijk.
De kunstwerken worden per opbod geveild en
de opbrengst gaat naar een goed doel.
2011: De eerste keer, tegen kanker,
samen met de stichting Kanker in Beeld.
2013: Via een internetveiling van de kunstwerken wordt
€ 9000,00 opgehaald voor de strijd tegen ’ALS’.
2015: Met het thema ‘Hersenen in Beeld’.
2020: In maart wordt er weer een expositie en
internetveiling gehouden tegen alzheimer,
samen met ‘Alzheimer Nederland’.
Jouw kunstwerk in het DUNAatelier?
Meld je aan vóór 15 januari 2020 bij kunstenaar@kunstdoetleven.nl.
Je bevestigt daarbij dat je de voorwaarden accepteert.
Deze gelden zowel voor de beroeps- als de amateurkunstenaar.
Verder ontvangen we bij die aanmelding een digitale foto van het
kunstwerk. Het kunstwerk mag elke vorm van beeldende kunst zijn
en hoeft niets te maken te hebben met het thema Alzheimer.
De voorwaarden:

om het schilderij, foto, beeldje of ander kunstwerk
• Jeaf tebentstaanbereid
voor het goede doel Alzheimer Nederland dat voor 2020
is gekozen.
kunstwerk moet een zekere artistieke uitstraling hebben.
•• Het
Aanmelden kan via een email naar kunstenaar@kunstdoetleven.nl
of in het DUNAatelier. Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
Hangend
• in overleg.werk tot 1m2, staand werk 0,5 m2. Afwijkende maten

de internetveiling hebben we een digitale foto nodig die
• Voor
bij inschrijving moet worden meegezonden.
de ingezonden foto’s maken we een keuze.
• Uit
Naast een zekere artistieke uitstraling, is de verkoopbaarheid
van het kunstwerk voor het goede doel ook een criterium.
kunstwerken worden beoordeeld door leden van de
• De
Kunstvereeniging Katwijk.
jouw inzending gekozen wordt voor de expositie en veiling,
• Als
dan krijg je daar wat voor terug. Je kunt deelnemen aan een

•
•
•
•

ééndaagse workshop door één van onze professionele plein-air
schilders, en je hebt een goed gevoel dat je hebt bijgedragen aan
een betere wereld door het goede doel te steunen.
Deelname aan de workshop kost € 25,00. Je kunt de € 25,00
als gift opvoeren bij de aangifte Inkomstenbelasting.
Wij zijn een ANBI –organisatie.
Verder ben je bereid de veilingregels te respecteren.
Dat betekent dat je een startbod van € 50,- tot
€ 500,- accepteert. Je bepaalt zelf het startbod.
Ook stellen we een tijdslimiet in aan de veilingtijd.
Door een tijdslimiet in te stellen, bevorderen we
de doorstroming van de verkoop en het verhoogt
de levendigheid.
De opbrengst gaat in zijn geheel naar
Alzheimer Nederland. De expositiekosten
betaalt de Stichting Kunstvereeniging Katwijk .
Kunstwerken moeten worden ingeleverd in Katwijk
tussen 21 - 23 februari 2020 en - als het niet
verkocht wordt - eind maart 2020 worden opgehaald.
De kunstwerken moeten voorzien zijn van een ophangsysteem.
Staand werk op de grond, vitrines of tafels. Het werk is verzekerd.

Kunst Doet Leven is een initiatief van de Stichting Kunstvereeniging
Katwijk, een voortzetting van de “Kunstvereniging Katwijk” uit 1908 met
prominente leden zoals Jan Toorop, Willy Sluiter en B.J. Blommers.
Ze beschikt over een eigen tentoonstellingsgebouw, het DUNAatelier,
aan de Boulevard van Katwijk waar kunstwerken worden geëxposeerd
en verkocht. Elke zomer wordt in het DUNAatelier het evenement
KATWIJK EN PLEIN AIR, Schilderen aan Zee georganiseerd.

Ongeveer 15 professionele kunstenaars schilderen dan in één
week in juli ruim 100 schilderijen die tot eind september in het
DUNAatelier aan het strand van Katwijk worden geëxposeerd en
verkocht. In de overige maanden is het kunstpaviljoen in gebruik voor
exposities van professionele en amateur kunstenaars van verschillende soorten beeldende kunst.
Meer informatie over Kunst Doet Leven en Kunstvereeniging Katwijk
vind je op onze websites:
www.kunstdoetleven.nl
www.schilderenaanzee.nl
Het Goede Doel voor 2020 is Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en
aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en
hun dierbaren. Hiervoor wordt voorlichting gegeven over dementie,
wordt ondersteuning geboden en wordt opgekomen voor betere
zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland maakt
wetenschappelijk onderzoek mogelijk door ﬁnanciële ondersteuning.
www.alzheimer-nederland.nl
DUNAatelier
Boulevard Zeezijde 31 (Duinplein t.o. de Vuurbaak)
2225 BB Katwijk
Culturele ANBI
De Stichting Kunstvereeniging Katwijk heeft een ANBI status.
Het RSIN nummer is 819242433.
in actie
voor

