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Heb jij een band met Weert en wil
je exposeren in de meest zichtbare
tentoonstellingsruimte van de regio?
Meld je dan nu aan voor de open call van
de Annex voor het jaarprogramma 2019.
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De Annex is een tentoonstellingsruimte waar professionele
hedendaagse beeldende kunst en vormgeving zichtbaar
is voor divers publiek. Het ontstaan van de ruimte is
voortgekomen uit het in 2017 vastgestelde aanvullende
cultuurbeleid van de gemeente Weert en is gelieerd aan het
Gemeentemuseum Weert. De Annex ambieert een positieve
bijdrage te leveren aan het draagvlak voor hedendaagse
beeldende kunst en vormgeving, wil een podium zijn voor
jong en gevestigd talent en hoopt vanuit die positie de
kunst- en vormgevingssector in de regio te versterken.

HOE WERKT HET?
Geïnteresseerde, professionele kunstenaars en vormgevers
worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor
een (werk- en) presentatieperiode in de Annex in 2019.
Voorwaarde is dat je afkomstig bent uit de regio Weert of
een sterke band hebt met de regio. Om tot een evenwichtig
jaarprogramma te komen worden de aanvragen getoetst
door een ad-hoc programmacommissie. Leden van deze
commissie zijn Arte Colder (beeldend kunstenaar), Ries
Geurts (productontwerper), Robin Moonen (docent
Kunst en Cultuur) en Bas Veldhuizen (adviseur Kunstloc
Brabant). Voorzitter van de commissie is John van Cauteren
(conservator Gemeentemuseum Weert), secretaris is
Madelon van Hoef (Beleidsadviseur Cultuur gemeente
Weert). De programmacommissie toetst de aanvragen op
professionaliteit, artistieke kwaliteit en de kwaliteit van het
tentoonstellingsplan. De commissie heeft daarnaast ook
aandacht voor het effect dat de tentoonstelling op het
publiek heeft en of de presentatie nieuw is voor Weert.

WAT BIEDEN WIJ?
•	Beoogde expositieperiode: periodes van 6 à 7 weken (excl.
op- en afbouw), tussen half februari en december 2019.
Opbouw en afbouwperiodes: max. 1 week.
14 februari t/m 31 maart 2019
18 april t/m 26 mei 2019
13 juni t/m 28 juli 2019
15 augustus t/m 29 september 2019
17 oktober t/m 24 november 2019
12 december t/m 26 januari 2020
•	Onder begeleiding van het Gemeentemuseum Weert
wordt het tentoonstellingsplan gerealiseerd;

•	Publiciteitsuitingen worden door het museum verzorgd
in afstemming met de aanvrager en vormgegeven in de
huisstijl van de Annex;
•	Er is een financiële vergoeding per tentoonstelling
beschikbaar van maximaal € 1.000,- (€ 500,- honorarium
en maximaal € 500,- materiaalkosten);
•	Gedurende de tentoonstellingsperiode zijn kunstwerken
en/of andere gepresenteerde objecten verzekerd;
•	Toezicht op de ruimte en de expositie tijdens
openingsdagen wordt verzorgd door het
Gemeentemuseum Weert.

WAT VRAGEN WIJ?
•	Een algemene omschrijving van je werk, artist statement
en je relatie met de stad Weert (max. 300 woorden);
•	Een volledig Curriculum Vitae met je naam en
adresgegevens, opleiding, exposities, projecten,
opdrachten en publicaties;
•	Een motivatiebrief: de reden voor je interesse in de open
call en de betekenis van de presentatieperiode in de
Annex voor jouw beroepspraktijk of je ontwikkeling als
kunstenaar of vormgever;
•	Een projectplan waarin je uiteenzet wat je gedurende
de (werk- en) presentatieperiode wilt tonen en wat je
gaat doen. Geef ook het doel van je presentatie (en evt.
activiteiten) aan en vertel ons iets over je werkwijze (in
max. 500 woorden);
•	Documentatie (max. 20 afbeeldingen in hoge resolutie,
video/film via vimeo- of youtubelink);
• Materialenlijst en een begroting incl. dekkingsplan;
•	Geef in je voorstel aan wanneer je in 2019 beschikbaar
bent voor de tentoonstelling (voorkeursperiode);
•	Let op: verstuur alles in één PDF naar annex@weert.nl.
Fysieke aanmeldingen kunnen per post verstuurd worden
naar Programmacommissie Annex, t.a.v. Madelon van Hoef,
Postbus 950, 6000 AZ Weert;
•	Deadline 4 december 2018.
*		 Reacties die niet compleet zijn worden niet in
behandeling genomen
** 	Tegen de beslissingen van de commissie is geen
beroep mogelijk
Niet geselecteerde aanvragen kunnen op verzoek
feedback ontvangen. Heb je andere vragen?
Mail naar annex@weert.nl

Locatie: de Annex, Meikoel 3, Weert
Openingstijden: De ruimte is opengesteld voor het publiek
van woensdag t/m zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur en op
koopzondagen. Gratis toegang.
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