
 
Heemtuin Verbeeld VIII - “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 2015 is Overbruggen 
De Heemtuin is doorkruist met sloten, beek en vijvers. Het is een inspirerende plek om 
vanuit de beeldende kunst iets te doen met het water en het overbruggen van dat water. De 
stichting wil met dit thema ook aandacht vragen voor het belang om in de huidige 
maatschappij tegenstellingen te overbruggen en verbinding en toenadering tot stand te 
brengen. Verbinding tussen jong en oud, arm en rijk, groot en klein. De tentoonstelling in de 
Heemtuin zelf is een fraai voorbeeld hoe natuur en cultuur met elkaar verbonden kunnen 
worden. Met het thema Overbruggen dagen we de kunstenaars uit om via een samenspel 
tussen kunst en natuur, de tegenstellingen en verbindingen in onze veranderende 
maatschappij te verbeelden in de Heemtuin. 
 
De expositie rond het thema Overbruggen bestaat uit twee delen:  
1) Autonome kunst in het oude deel van de Heemtuin. Voor de reguliere tentoonstelling in 
de oude Heemtuin worden minimaal vijf 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 vijf 
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 1500 
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.  
 
Plaatsing van de werken is half mei. Uitvoering van de ‘in situ’ projecten is in mei en juni.  
Opening van de tentoonstelling is op 31 mei. 
De tentoonstelling loopt van mei tot en met oktober 2015. 
 
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 februari: info@kunstindeheemtuin.nl 
Grote bestanden mailen via www.wetransfer.com 
 
Voor informatie over Kunst in de Heemtuin :  
Aris de Bakker – projectleider - 06-40572475 
www.kunstindeheemtuin.nl 
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