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UITNODIGING -  19 maart 2015 

 
 

DE INSCHRIJVING VOOR DE GROENE HART KUNSTPRIJS 2015 IS GEOPEND 

 
 

Geachte beeldend kunstenaar, 

 

Het is met veel genoegen dat wij u uitnodigen deel te nemen aan alweer de 9
e
 editie van de Groene 

Hart Kunstprijs. Zoals bekend is deze kunstprijs ooit in het leven geroepen om de kunstbeoefening in 

het Groene Hart te stimuleren en dit prachtige natuur- en leefgebied te ‘verdedigen’ door het unieke, 

maar ook het kwetsbare van het Groene Hart door middel van beeldende kunst zichtbaar te maken.  
 

Inmiddels is deze kunstcompetitie uitgegroeid tot een nationaal kunstevenement. Naar verwachting 

zullen weer vele professionele en amateurkunstenaars van binnen en buiten het Groene Hart 
deelnemen, in de disciplines Schilderkunst, Beeldhouwen/3-Dimensioneel, Keramiek, Fotografie, 

Textiel-, Papier- en andere Materiekunst.  

 

Uit de inzendingen worden 150 werken geselecteerd voor jurering en expositie. In de categorie 
Professionals bestaat de prijs uit een geldbedrag van € 2.000; in de categorie Amateurs € 1.000. De 

prijsuitreiking van de Groene Hart Kunstprijs voor Professionals en de Groene Hart Kunstprijs voor 

Amateurs vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2015. De deelnemende kunstwerken zullen in de periode 
10 oktober tot en met 6 november worden geëxposeerd in Galerie Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop.  

 

Ook dit jaar kan het publiek stemmen voor de winnaars van de Rabo Publieksprijs. Dit kan niet alleen 

als bezoeker tijdens de expositie in Galerie Hoeve Rijlaarsdam, maar ook online op onze website 
www.groenehartkunst.nl, waar een online expositie van de hieraan deelnemende kunstwerken te zien 

zal zijn.  

Op zondag 1 november worden deze publieksprijzen - de Rabo Bezoekers Publieksprijs en de Rabo 
Online Publieksprijs - uitgereikt; aan beide publieksprijzen is een geldbedrag van € 500 verbonden.  

 

Het inspiratie-thema voor de Groene Hart Kunstprijs 2015 luidt: LEEF MEE MET HET GROENE 

HART! 

 

Dit jaar willen wij u aanmoedigen om vooral de ‘Revival van het Groene Hart’ tot uitdrukking te 

brengen. Oftewel: laat zien hoe het authentieke Groene Hart, tegen de verdrukking in weer opstaat. In 
de Themaomschrijving (die u op onze website kunt downloaden) reikt de jury u een aantal 

aanknopingspunten aan. De manier waarop u het thema vertaalt in uw inzending weegt sterk mee in de 

voorselectie en jurering. Ook uw motivatie, uw geschreven toelichting bij uw inzending, is hierbij van 
belang.  

 

http://www.groenehartkunst.nl/
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U kunt inschrijven door het inschrijfformulier op onze website www.groenehartkunst.nl in te vullen. 

Op deze website vindt u ook de deelnamevoorwaarden voor de Groene Hart Kunstprijs 2015, 

informatie over de jury, en verdere informatie.  
 

De uiterlijke inschrijfdatum is 15 augustus 2015.  

Deelnamekosten € 25 voor Professionals, € 20 voor Amateurs (uiterlijk 15 augustus te betalen). 

De inleverdatum van de werkstukken is zaterdag 19 september. De prijsuitreiking is op vrijdag 

9 oktober (Groene Hart Kunstprijzen) en op zondag 1 november (Rabo Publieksprijzen). 

Expositie van de kunstwerken vindt plaats in Galerie Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop, van 10 

oktober tot en met 6 november 2015. 

 

Laat u dus vooral inspireren door het thema Leef mee met het Groene Hart, en vooral door uw 

waarneming van wat er in het Groene Hart (her)leeft.  
Wij zien uw inzending met spanning tegemoet! 

 

Stichting Kunstpromotie Groene Hart 
Thea Alders-Timmer, voorzitter 

 

 

 
 

 

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

Sponsors Groene Hart Kunstprijs 2015 

De Groene Hart Kunstprijs 2015 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 

 

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

 

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. 
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