
Aanvraagformulier
spot Groepstentoonstelling

Gegevens aanvrager
Achternaam

Voornaam                                                                                                                 Voorletters

Geboortedatum                                                                                                      Man   Vrouw

Adres

Postcode/Plaats

of
Naam organisatie/instelling

Naam contactpersoon/gemachtigde

Rechtspersoon     stichting    vereniging    bedrijf (bv/nv) 

                                   anders, t.w.

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon overdag

E-mail/Website

iban nummer

Ten name van

Vereisten voor indienen aanvraag
Ingevuld aanvraagformulier met:

•                           Bijlage I  ingevulde modelbegroting van de tentoonstelling (via website Stroom) 
•                           Bijlage II artistiek inhoudelijke beschrijving van de tentoonstelling 
•                           Bijlage III foto-impressie tentoonstellingsruimte/programma indien buiten Den Haag

•                           Toegevoegde bijlagen worden enkelzijdig, losbladig en in A4 formaat ingediend.
•                           De aanvrager dient het formulier met de bijlage(n) uiterlijk 1 maand voor het begin van

de tentoonstelling of presentatie in bij Stroom.
•                           Curriculum vitae van de kunstenaars (max. 2 A4 pagina’s per CV). Alleen nodig voor

deelnemers die niet als beroepsmatig kunstenaar bij Stroom zijn ingeschreven. 
•                           De kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom staan ingeschreven actualiseren vooraf

hun beeldmateriaal en CV op www.haagsekunstenaars.nl. Aanvragen voor spot Groeps-
tentoonstelling worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan.
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Tentoonstellingsinformatie
Betreft tentoonstelling 

Datum van                                   t/m 

Tentoonstellingsruimte in Den Haag
Naam

Adres 

Website

Waarom is deze ruimte interessant voor het tonen van uw werk?

Tentoonstellingsruimte buiten Den Haag

Naam

Adres 

Plaats Land

Website

Waarom is deze ruimte interessant voor het tonen van uw werk?

Geef een beschrijving van deze tentoonstellingsruimte.
•    Welk profiel heeft de ruimte?

•    Is er een actief programma waarin hedendaagse kunst wordt getoond?
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•    Is de plek publiekstoegankelijk, wat zijn de openingstijden?

•    Geef een impressie van deze locatie d.m.v. foto’s van de ruimte en het programma 
     en voeg dit als bijlage bij dit aanvraagformulier.

Artistiek inhoudelijke beschrijving tentoonstelling
•                           beschrijving van de tentoonstelling, selectie kunstenaars, (kunst)inhoudelijke context,

tentoonstellingsconcept, de inhoudelijke samenhang e.d.; 
•                           aanleiding, achtergrond, motivatie en belang van de tentoonstelling (bijvoorbeeld komt

het plan voort uit een artistieke noodzaak, heeft het te maken met ontwikkelingen in 
de kunst, met maatschappelijke situaties of anders); 

•                           de aanvrager beschrijft hoe de groepstentoonstelling de zichtbaarheid van het werk van
de Haagse kunstenaars vergroot; 

•                           aanpak van publiciteit en doelgroepbenadering (de aanvrager geeft een omschrijving 
van de doelgroep, welke publicitaire middelen worden ingezet om deze te bereiken, of er
bijzondere manieren worden gehanteerd om de tentoonstelling bekend te maken e.d.).

Deze beschrijving wordt als een bijlage toegevoegd aan het aanvraagformulier.

Voor uitgebreide beschrijving van deze subsidie en vereiste informatie zie ‘Toelichting
subsidie spot Groepstentoonstelling’.

Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert
de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de subsidiebrochure.

Naam

Datum

Handtekening
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