
GHK 2017 – uitnodiging kunstenaars 20 03 2017 

 
1 

       UITNODIGING 20 MAART 2017 

 

 

GROENE HART KUNSTPRIJS 2017 – “LICHT, LEVEN, LANDSCHAP”             
 

 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de 10
e
 Groene Hart Kunstprijs 

 

 

Geachte beeldend kunstenaar, 

 

Het is met speciaal genoegen dat wij u uitnodigen om mee te doen aan de tíende Groene Hart 

Kunstprijs: het niet te missen kunstjubileum van 2017! In de Vooruitblik van het AD voor het jaar 

2017 (zie AD Groene Hart ma 2 januari 2017) was het zelfs de vraag van de maand oktober 2017: 

“Wie krijgt op 20 oktober de Groene Hart Kunstprijs?” 
 

Als u al eens heeft meegedaan weet u dat deze tweejaarlijkse competitie een bijzondere happening is 

voor kunstenaars die zich laten inspireren door het licht en landschap van ons prachtige woongebied. 

Voor kunstenaars die hun zichtbaarheid willen vergroten tijdens de veelkleurige deelnemers-expositie 

in Galerie Hoeve Rijlaarsdam en op de Groene Hart Kunst-website, die tijdens de kunstcompetitie 

duizenden volgers trekt.  

 

Of u nu in of buiten het Groene Hart woont: zolang u woont en werkt binnen Nederland bent u van 

harte welkom. En mocht dit uw eerste keer zijn, dan ziet u dus wat de Groene Hart Kunstprijs voor u 

kan betekenen. Een uitdaging om weer een mooie stap te zetten in uw ontwikkeling. De ontmoeting 

met nieuw publiek. Plus de gelegenheid om te netwerken met collega-kunstenaars. Nog even los van 

die zeker zo inspirerende geldprijzen! 

 

De Groene Hart Kunstprijs is een competitie voor beroeps- en amateurkunstenaars. Wij verwelkomen 

kunstenaars uit álle beeldende disciplines: schilderkunst, grafische kunst, beeldhouwkunst, glaskunst, 

keramiek, fotografie, papier- en textielkunst.  

 

De prijzen die worden toegekend zijn categorie-overstijgend. Er is de Groene Hart Kunstprijs voor 

Professionals (met een geldbedrag van € 2.000) en de Groene Hart Kunstprijs voor Amateurs (met een 

geldbedrag van € 1.000). Deze prijzen worden toegekend door een professionele jury.  

 

Ook het Publiek krijgt de mogelijkheid om mee te jureren. Hierbij gaat het om de Rabo Bezoekers 

Publieksprijs, waarvoor gestemd kan worden door de bezoekers aan de deelnemers-expositie in 

Galerie Hoeve Rijlaarsdam. En om de Rabo Online Publieksprijs, waarvoor dus online op de website 

van Groene Hart Kunst  kan worden gestemd door het publiek. Voor beide publieksprijzen is er een 

geldprijs van € 500. En voor beide winnaars de mogelijkheid om te exposeren in het hoofdkantoor van 

Rabobank Groene Hart Noord.  

 

Kortom: volop kansen, volop redenen om - denkend aan het Groene Hart - uw creativiteit de vrije loop 

te laten! Het thema voor jubileumjaar2017 luidt namelijk: 

 

Licht, Leven, Landschap 

De 10
e
 Groene Hart Kunstprijs! 
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Met dit thema daagt de jury u uit om de bijzondere schoonheid, maar ook de kwetsbaarheid van het 

landschap en het culturele erfgoed van het Groene Hart in beeld te brengen. Vang het licht, of toon het 

leven en de verandering. Kleur het landschap van het Groene Hart… 

 

De interpretatie van dit weidse thema is natuurlijk aan u. U kunt het geheel uitdrukken, of een 

veelzeggend element. U kunt de ontwikkeling laten zien van de laatste 20 jaar. Binnen de toegestane 

afmetingen mag het bijvoorbeeld ook een 2- of 3-luik zijn, of verloop van vorm of kleur…  

Of u kunt iets doen met de 10 van ons jubileum. Want 10 maal 2 jaar groene inspiratie – tien keer 

organiseren, jureren, sponsoren, soms tegen crises in -  dat mogen we best zichtbaar vieren! 

 

U kunt zich vanaf nu inschrijven via het inschrijfformulier op onze website www.groenehartkunst.nl.  

Op de website kunt u ook de Themaomschrijving 2017 en de Deelnamevoorwaarden 2017 

downloaden. In de Deelnamevoorwaarden vindt u ook alle voor u van belang zijnde data. 

De sluitingsdatum (voor zowel inschrijving als betaling) is zondag 20 augustus 2017.  

 

Bij inlevering van uw kunstwerk vraagt de jury om een motivering van de relatie tussen het thema en 

uw kunstwerk, welk Groene Hart-gegeven u heeft bewogen om juist uw kunstwerk te maken. Naast de 

artistieke waarde van uw werk, weegt uw motivatie mee bij de jurering. 

De inleverdatum van uw kunstwerk is zaterdag 30 september 2017. 
 

Voelt u de inspiratie? Schrijf in en laat uw creativiteit de vrije loop! Wij wensen u veel succes! 

 

Stichting Kunstpromotie Groene Hart 

20 maart 2017 

 

******************************************************************************** 

Overigens: 

Dit jaar wordt voor het eerst ook een jeugdprijs uitgereikt: de Groene Hart Kunstprijs voor de 

Jeugd. Leerlingen uit groep 6/7 doen een klassikaal kunstproject, uiteraard in het kader van het thema. 

Alle 13 basisscholen uit de Gemeente Nieuwkoop doen hieraan mee!  Elke basisschool krijgt een 

“eigen” kunstenaar, afkomstig uit verschillende kunstdisciplines, toebedeeld die met de groep aan de 

slag gaat.  De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500, door de winnende school te besteden aan 

kunst en cultuur. 

 

******************************************************************************* 

 

Sponsors Groene Hart Kunstprijs 2017 

De Groene Hart Kunstprijs 2017 is mogelijk gemaakt door bijdragen van onze vaste sponsors 

Rabobank Groene Hart Noord en Galerie Hoeve Rijlaarsdam.  

Tevens heeft de stichting een sponsorbijdrage ontvangen van: 

* Spelt Bedrijven (Recycling en Containerverhuur), Nieuwveen 

* Lumi Parts bv, Nieuwkoop 

* Kroes en Partners Notarissen, Alphen aan den Rijn en Ter Aar 

* Hulshof Bouw & Restauratie bv, Aarlanderveen 

* Splinter Voice & Data bv, Nieuwkoop 

 

De Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd is volledig gesponsord door het Rabo Coöperatiefonds.  

 

****************************************************************************** 

 

Inlichtingen 

Heeft u vragen, bel of mail dan met Thea Alders-Timmer, 0172 572814 of Loekie Rijlaarsdam, 0172 

573 747, of richt uw verzoek aan info@groenehartkunst.nl 

U kunt ook het contactformulier op onze website www.groenehartkunst.nl gebruiken. 

http://www.groenehartkunst.nl/
mailto:info@groenehartkunst.nl
http://www.groenehartkunst.nl/

