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de Kunst van het Tentoonstellen
De cursus is gericht op mensen uit de creatieve 
en museale sector, zoals beeldend kunstenaars,  

fotografen, ontwerpers, kunsthistorici,  
die de ambitie hebben om tentoonstellingen  
te maken en te organiseren. Dit traject biedt  

een eerste verkenning en de mogelijkheid 
om een waardevol netwerk van professionals uit  

het werkveld van de beeldende kunst op te bouwen.

De cursus
De verkenningstocht leidt onder meer langs 

het museum, het kunstenaarsinitiatief, de galerie 
en de fondsen die subsidies kunnen verlenen. 

De gesprekken gaan over de drijfveren en het profiel 
van de hedendaagse curator. Daarnaast ontmoet 
je specialisten op het gebied van communicatie, 

vormgeving, financiën, fondsenwerving en 
organisatie van tentoonstellingen.

Expositie als afsluiting
De deelnemers trekken wekelijks door Nederland 

om tentoonstellingen te bezoeken. 
Parallel daaraan ontwikkelen en organiseren 

zij gezamenlijk een expositie, die als een masterproof 
zal gelden voor de afsluiting van het traject. 

Deze tentoonstelling zal net als vorig jaar 
plaatsvinden in De Mesdag Collectie in Den Haag.
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de persmap

Instragramfacebook

demesdagcollectie.nl

Gilde Den Haag
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de Posthoorn Den Haag Centraal De Oud-Hagenaar

Elsevier Weekblad

Den Haag Centraal

Algemeen Dagblad

Nederlands Dagblad

Haags Historie



website KABK

DenHaag.com

Museumtijdschrift

blog Everdein Breken

blog Wilma takes a break

Voordekunst.nl



verspreidingen in de stad



Kranenburgh Oude Kerk



Kröller-Müller Museum Huis Marseille

Stedelijk Museum Schiedam



Museum More

De Ateliers

VGM Restauratie Atelier

De Mesdag Collectie



Hermitage Art Zuid

CODA Willem Baars



Frans Hals Museum Mauritshuis

Voorlinden Groninger Museum











Het team van links naar rechts: 
Inge Hordijk - Hélène Bergmans - Edwin Becker (supervisor) - Sanne Koch - Everdien Breken - Els Reijnders (supervisor) - 
Rakhi Wind - Wanda Sangeeta Schoonhoven - Christina Budimir - Femke van der Stoep - Marlène Sips - Nina Bergh 
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