
 
Heemtuin Verbeeld IX - “Overbruggen” 
 
Stichting Kunst in de Heemtuin roept kunstenaars op een voorstel te mailen voor deelname 
aan de beeldententoonstelling Heemtuin Verbeeld in de Heemtuin Leiderdorp.  
 
Thema van de tentoonstelling in 2016 is Ontheemd  

In Leiderdorp ligt één van de mooiste Heemtuinen in Nederland. Deze Heemtuin is een 
omheinde verzamelplek van planten die van nature in Nederland voorkomen, maar als 
vanzelf komen in een Heemtuin soms ook planten en bloemen uit andere streken op. We 
kunnen dit doortrekken naar wat in de bevolking gebeurt. Er komen nu veel vluchtelingen 
naar Nederland: mensen die huis en haard hebben verlaten en veiligheid proberen te vinden 
in een totaal nieuwe omgeving. Sommigen blijven, anderen vertrekken weer. Met de 
tentoonstelling ‘Heemtuin Verbeeld: Ontheemd’ willen we kunstenaars uitdagen uitdrukking 
te geven aan het ontheemd zijn in al zijn gradaties: van moeiteloos opgaand tussen de 
‘inheemsen’, tot tijdelijke bezoekers die ons raken met hun schoonheid, kracht, hoop of 
wanhoop. 

De expositie met het thema Ontheemd bestaat uit twee delen:  
1) Autonome kunst in het oude deel van de Heemtuin. Voor de reguliere tentoonstelling in 
de oude Heemtuin worden minimaal zeven kunstenaars uitgenodigd om één of meerdere 
werken te exposeren. Voor deze kunstwerken geldt per kunstenaar een huurvergoeding van 
500 euro (inclusief btw, reiskosten, enz.). 
2) In Situ werken voor de Waterschapsheuvel. Voor dit deel van de Heemtuin zoeken we 
minimaal drie kunstenaars, die ter plekke een groot kunstwerk maken en één of meerdere 
bestaande werken in de Heemtuin exposeren. Voor deze kunstenaars is een budget van 
1000 tot 1200 euro (afhankelijk van het voorstel en inclusief btw, reiskosten, enz.) 
beschikbaar. Bij de uitvoering van de ‘in situ’ projecten worden belangstellenden (kinderen, 
ouderen of buurtbewoners) geïnformeerd en betrokken, door mee te doen of te kijken en 
vragen te stellen aan de kunstenaar.  
Gezien het thema hebben kunstenaars, die zelf (ooit) als vluchteling naar Nederland zijn gekomen of 
veel ervaringen met vluchtelingen en ontheemd zijn een streepje voor bij de selectie. 
 
Plaatsing van de werken is half april. Uitvoering van de ‘in situ’ projecten is in april en mei.  
Opening van de tentoonstelling is op 29 mei. De tentoonstelling loopt van half april tot en met 
oktober 2016. 

 
Het voorstel dient te bestaan uit : 

- Een voorstel voor één of meerdere beelden en/of 
- Een voorstel voor een In Situ project 
- Portfolio met documentatie in pdf bestand 
- Een C.V.  

 
Mailen documentatie vóór 15 januari: info@kunstindeheemtuin.nl 
Grote bestanden mailen via www.wetransfer.com 

mailto:info@kunstindeheemtuin.nl
http://www.wetransfer.com/


 
Voor informatie over Kunst in de Heemtuin :  
Aris de Bakker – projectleider - 06-40572475 
www.kunstindeheemtuin.nl 

http://www.kunstindeheemtuin.nl/

