
6 & 7 MEI 
Vlaanderen & Brussel

HANDLEIDING VOOR CULTUURPROFESSIONALS



Op 6 & 7 mei 2023 organiseert Kunstwerkt de tweede ‘live’ editie van Atelier in beeld,
het grote open atelierweekend in Vlaanderen en Brussel. Twee dagen lang kun je
binnenkijken in meer dan 1000 kunstenaarsateliers, van garages over leegstaande
panden tot loodsen; van grafiek over beeldhouwen tot schilderkunst.  

Tijdens de vorige editie zetten 2000 kunstenaars de deuren open van meer dan 1300
werkplekken. Atelier in beeld is dan ook het ideale moment om beeldend werk te
tonen én te ontdekken.   

Beeldend kunstenaars werken vaak achter gesloten deuren, maar met
Atelier in beeld zetten we hen een weekend lang in de kijker. Het is

daarom een ideaal moment om de kunstenaars uit je stad of gemeente
te leren kennen. In de beslotenheid van een atelier is de drempel laag
om vragen te stellen, rond te snuisteren en nieuw werk te ontdekken.  



 

Ben je cultuurprofessional en wil je graag weten hoe je de kunstenaars
in je buurt kan ondersteunen en wat je van ons kan verwachten? 

Lees dan snel verder.  
 
 

Verspreid de oproep via je kanalen
(nieuwsbrieven, sociale media,
wijkkranten, stadsmagazine,
Uitmagazine, …). 
Downloads (tekst, foto, video, gif) vind
je op atelierinbeeld.be/nl/downloads 

9 JANUARI – 6 FEBRUARI: Inschrijvingen

Goed om weten: 
Een werkplek kan ook de keukentafel of de zolder zijn, dat
hoeft geen afzonderlijk atelier te zijn. Ook academies en
zorginstellingen met atelierwerking kunnen deelnemen.

Ken je kunstenaars die omwille van de taal of culturele
achtergrond de weg naar het platform niet zouden vinden?
Contacteer ons, we zoeken graag samen naar oplossingen. 

op atelierinbeeld.be 
op uitinvlaanderen.be 

De deelnemende ateliers ontvangen promopakketten met affiches, flyers en
signalisatie. Ook alle steden en gemeenten ontvangen drukwerk. 
Hang de affiches op een zichtbare plaats. 

1 MAART: Alle ateliers in je buurt staan online 

HALF MAART: Verzending drukwerk 

OPROEPFASE: Mobiliseer je mee kunstenaars? 



Breng een route in kaart met de ateliers in je gemeente. 
Interview de deelnemend kunstenaars (tekst of video).  
Verstuur een gepersonaliseerd persbericht naar lokale/regionale pers. 
Voor lokale cultuurverenigingen die een activiteit willen organiseren is een
atelierbezoek een uitgelezen kans.   
Misschien is dit een ideale aanleiding om eens alle beeldend kunstenaars uit je
gemeente samen te brengen tijdens een ontmoetingsmoment? 

PUBLIEKSFASE: We voeren volop campagne, doe je mee? 

APRIL – 7 MEI: Publiekscampagne
Met affiches, flyers, online campagnes, radiospots en krantenadvertenties willen we
zoveel mogelijk publiek op de been brengen. Maar ook lokale ondersteuning is
onontbeerlijk.

Enkele tips: 

6 & 7 MEI: Welkom op het open atelierweekend!    

Alvast bedankt voor je
medewerking, 

samen bieden we kunstenaars
broodnodige toonkansen! 

www.atelierinbeeld.be

http://www.atelierinbeeld.be/



