Visie- en uitvoeringsdocument
expositieprogramma
Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant organiseert exposities in

Richtlijnen voor de programmering

de LocHal Tilburg. Er liggen meerdere
drijfveren aan ten grondslag:
1.

Bovenaan staat dat we de

-

We maken vier exposities per jaar. We

expositieruimte zien als de publieke etalage van

haken aan op actuele thema’s vanuit de kunst

Kunstloc Brabant. Wij staan voor de kunst- en

zelf (kunstenaars zijn antennes van de

cultuurbeleving in de provincie Noord-Brabant.

tijdgeest). Tegelijkertijd zoeken we aansluiting

We werken aan het versterken van

bij de programmalijnen van Kunstloc Brabant en

kunstprofessionals en aan het verbinden van

zoeken we - waar mogelijk -samenwerking met

kunst en samenleving (o.a. in de domeinen zorg,

projecten die Kunstloc Brabant organiseert of

vrije tijd en onderwijs).

doelen die Kunstloc Brabant stimuleert, zoals

Wij tonen hoe de kunst-en cultuurwereld eruit

www.17doelendiejedeelt.nl/.

ziet en wat de kracht van verbeelding is, door

-

werk van kunstenaars zelf te tonen.

onder makers om met expositievoorstellen te

Regelmatig is er een openbare oproep

komen. Hierbij lichten we soms een enkel
2.

De exposities zijn professioneel van

expositiethema voor het komende jaar uit (bijv.

opzet en organisatie en de kunstenaars krijgen

‘kunsteducatie’) waar mogelijk op aangehaakt

een passende vergoeding rekening houdend

kan worden.

met de richtlijnen voor kunstenaarshonorarium

-

[www.kunstenaarshonorarium.nl]. Door te

worden met enkele (jonge) makers uit het

exposeren en het organiseren van

werkveld, in samenspraak met Kunstloc

randprogrammering kunnen professionele

Brabant. In de programmering streven we in de

makers zichzelf versterken en dragen wij bij aan

eerste plaats naar kwaliteit en maken we

hun beroepspraktijk en cultureel

keuzes op basis van diversiteit (verschillende

ondernemerschap.

domeinen, disciplines en makers komen in de

De jaarprogrammering zal vastgesteld

jaarprogrammering aan bod).
3.

De professionele kunstenaars worden

-

Exposanten zijn altijd Brabantse

aangemoedigd tot cross-overs met

makers al dan niet gemixt met kunstenaars

kunstenaars uit andere disciplines, amateurs of

buiten Brabant (geen solo-exposities).

de verbinding te zoeken met maatschappelijke

-

domeinen zoals zorg en onderwijs. Anderen

publiek laagdrempelig te maken, zetten we in op

worden geïnspireerd met kunstenaars samen te

publieksparticipatie- en educatie. Het

werken en dat willen wij aanjagen en laten zien.

bedenken en de uitvoering hiervan ligt bij de

Om iedere expositie voor een breed

kunstenaars.
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