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Bijzondere Kunst van
Buitengewone Kunstenaars
Special Arts is een landelijke stichting die zich vanuit Amersfoort bezighoudt met kunst voor
en door mensen met een handicap.
 De stichting bevordert dat alle mensen met
een handicap aan kunst kunnen doen
 Ondersteunt kunstenaars met een handicap
bij het ontwikkelen van talent
 Brengt de kunstproducten van kunstenaars
met een handicap over het voetlicht
 De stichting richt zich op alle handicaps:
verstandelijk, psychisch en fysiek
 Het gaat om alle kunstdisciplines:
beeldende kunst, theater, muziek, dans en
poëzie
 Het gaat om kunstbeoefening in het
reguliere (gesubsidieerde) en het specifieke
(zorg)circuit.
Kunst in al zijn vormen tilt ons uit boven de werkelijkheid van alledag!
Klaaske de Vos, directeur Special Arts Nederland

ZINGEN
ik kan er niet van slapen
in mijn mooie stem
heb ik emoties
die gaan naar het publiek
en als ze dan klappen
voel ik mij gelukkig
de emoties overstromen
mijn gevoel
ik ben gelukkig
Petra Schoen
Uit: Mijn hersens denken als ik slaap

Menno van Dijk

Zonnehof 4A
3811 NC Amersfoort

Wajong Kunstcongres
Special Arts levert 29 november
a.s. een belangrijke bijdrage
aan het Wajong Kunstcongres van het UWV. Doel
van het congres is om
Wajongers die actief zijn in de
kunst de gelegenheid te geven
hun werk te tonen en te laten
beoordelen door een
deskundige jury.
Bas Krommenhoek, Het Dansoffer
Klaaske de Vos, directeur van Special Arts en voorzitter van de
jury, geeft als introductie op de tentoonstelling een korte lezing
over beeldende kunst en handicap. De deelnemende
kunstenaars kunnen advies inwinnen over de mogelijkheden
om hun vaardigheden te vergroten en de manier waarop ze
zichtbaarder kunnen worden voor het publiek.
De kunstenaars die door de jury worden uitgekozen, krijgen de
kans om hun werk te tonen bij het UWV. Zo laat de uitkeringsinstantie zien niet alleen te werken vóór mensen met een
handicap, maar ook mét hen. Special Arts zal zeker een aantal
kunstenaars uitnodigen om hun werk in te zenden voor de
selectie van de galerie/kunstuitleen van Special Arts.
T: 033 4328033
E: info@specialarts.nl

www.specialarts.nl
www.kunstuitleenspecialarts.nl

NIEUW

… EN MEER

Nieuw: Galerie en Exposities

Opening Kenniscentrum

Vanaf de openingsreceptie op 17 september
heeft Special Arts naast de kunstuitleen ook
een galerie en een expositieruimte.
De exposities geven u de gelegenheid de
kunstwerken in een bepaald verband te zien.
De galerie geeft u de gelegenheid om
kunstwerken te kopen.
De huidige expositie Ontmoeting met Special
Art is samengesteld door Jacqueline
Bottelberghs en toont een overzicht van de
kunstenaars en kunstwerken die Special Arts
in stock heeft. Bijna alle kunstwerken zijn te
koop en/of te huur!

Special Arts is een stichting, die kunst door en
voor mensen met een handicap promoot. Om
die doelstelling goed te kunnen verwezenlijken,
is Special Arts in 2010 het Kenniscentrum
Kunst en Handicap gestart. Met de opening
van het nieuwe pand gaat ook het
Kenniscentrum officieel in werking. U hoort hier
meer van!

Marc Kerkdijk, zonder titel

Nieuw: Kinderkunst
Special Arts heeft een grote collectie
kunstwerken die zeer geschikt zijn voor
kinderkamers of voor ruimtes waar veel
kinderen komen, zoals een kinderdagverblijf,
een artsenpraktijk of een consultatiebureau.
U vindt de kunst voor kinderen met name in de
kunstuitleenruimte. De meeste kunst is te huur
en/of te koop.

Afsluiting Kunst Inclusief
Het tweejarige onderzoek Kunst Inclusief
(www.kunstinclusief.nl), dat samen met de
Hogeschool Utrecht en Nijmegen en andere
partners uit de zorg en de kunst is uitgevoerd, is
onlangs afgesloten met een wervelende
studiedag. Hier zijn de resultaten van het
onderzoek gepresenteerd. Dit kreeg vorm door
het overhandigen van vier publicaties aan de
heer Jan-Jaap Knol, directeur van het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Het gaat om een boek,
gericht op beleidsmakers in de kunst en de
zorg, om een kaartenset met praktische
aanwijzingen voor kunstbegeleiders en docenten, een verhalenbundel van
deelnemers en een DVD met een good
practice. De vier publicaties zijn te bestellen bij
Special Arts en kosten samen € 45,-. Uiteraard
kunt u ze ook los bestellen.

Publicatie Erkend Talent
Tijdens het Symposium Erkend Talent,
georganiseerd
door Special Arts
en de Kunstfactor
11 november jl. is
de publicatie
Erkend Talent
gepresenteerd. De
publicatie geeft de
discussie weer
tussen deskundigen op het gebied van
podiumkunsten voor mensen met een handicap
en tevens een overzicht van ruim 100
aanbieders ervan.
De publicatie is te bestellen bij Kunstfactor en
bij Special Arts en kost € 12,50 (excl.
verzendkosten).

Special Arts Award
John Siemerink, Bijtjes

Steunen?
Om kunst door mensen met een handicap
mogelijk te maken, heeft Special Arts ook uw
steun nodig. Dat kan ook doordat u donateur
wordt. Meld u aan via onze website, via de
email (info@specialarts.nl) of via de telefoon:
033 432 80 33.

Het is al vaker aangekondigd, maar nu wordt er
daadwerkelijk gewerkt aan de voorbereidingen
van de Special Arts Award. Streven van deze
wedstrijd voor beeldend kunstenaars met een
handicap is om de inzending voor de wedstrijd
te centreren rond mei 2011 en de
tentoonstelling en de publicatie daarbij rond
september 2011.

Via www.specialarts.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Special Arts.

