
6 & 7 MEI 
Vlaanderen & Brussel
HANDLEIDING VOOR KUNSTENAARS



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.   

Je wil deelnemen aan Atelier in beeld? Doen! 
In dit document geven we je een overzicht van hoe een deelname

in zijn werk gaat. 
 



naam
adres
e-mail
telefoonnummer

Zaterdag 6 mei: 14u – 18u
Zaterdag 6 mei: 19u – 22u
Zondag 7 mei: 11u – 17u

In de eerste stap vragen we naar jouw contactgegevens en die van je atelier: 

Daarna willen we weten op welke dag(en) je de deuren wil openen. 
Vink aan (1 of meerdere tijdsblokken zijn mogelijk):

Stuur ons ook een foto van je werkplek. 
Dat doe je door eerst op 'bladeren' te klikken, en op je computer het bestand aan te
klikken. 

 

Inschrijven kan enkel online tussen 9 januari en 6 februari. 

Ga hiervoor naar https://atelierinbeeld.be/nl/deelnemen

STAP 1: SCHRIJF JE IN 

https://atelierinbeeld.be/nl/deelnemen


Tegen half maart sturen we je drukwerk toe. 

Hang de affiche op een zichtbare plek en deel de uitnodigingen uit.

Nodig mensen uit, via facebook, Instagram, e-mail, mond-aan-mond, de post, de
brievenbussen in je straat, je academie, ... Digitaal materiaal vind je op
atelierinbeeld.be/downloads.

Stuur kennissen een link naar jouw eigen pagina op atelierinbeeld.be. 

Ken je lokale pers? Spreek ze zeker aan over je open atelierdagen! 

Vanaf begin april zorgt Kunstwerkt voor de nationale campagne met een online
campagne, advertenties in De Standaard, spots op Radio 1 & Bruzz, affiches in alle
Vlaamse steden en gemeenten, etc. 

 
 

 

In de volgende stap vragen we naar jouw techniek(en). Vink één of meerdere technieken
aan in de lijst. 

Stuur ons ook een aantal foto's van je werk. 
Heb je tips nodig? Op atelierinbeeld.be/tips vind je nuttige informatie.

Vul daarna een korte tekst in over je werk. Dat mag in een paar zinnen! 

In stap 5 krijg je het overzicht: controleer alles goed en vergeet niet op indienen te
klikken!

Je krijgt daarna een ontvangstbevestiging dat we je aanvraag hebben ontvangen via e-
mail, en ten laatste drie weken later een inschrijvingsbevestiging.

 
! Zonder ontvangstbevestiging hebben wij geen inschrijving

ontvangen. 
Kijk dit goed na, ook bij je ongewenste berichten. 

 
STAP 2: NODIG BEZOEKERS UIT IN JE ATELIER

http://www.atelierinbeeld.be/nl/downloads


Hangt de signalisatie op zichtbare plaatsen? 

Heb je werk waarover je iets kan vertellen? Dat
kan inhoudelijk zijn, het verhaal erachter, maar
ook technisch, welke technieken gebruik je? 

Wil je mensen iets aanbieden, dan mag dat
zeker, maar voel je niet verplicht. 

Wil je iets verkopen? Hou dan een prijslijst
achter de hand, of leg visitekaartjes zodat
mensen je nadien gemakkelijk kunnen
contacteren. 

Ken je deelnemende ateliers in de buurt?
Verwijs bezoekers dan zeker door.

Geniet! Bezoekers zijn benieuwd naar je werk
en je werkplek, spreek hen gerust aan. 

STAP 3: HET OPEN ATELIERWEEKEND ZELF

Alvast bedankt voor je medewerking, 
samen maken we er een waardevol

weekend van! 

www.atelierinbeeld.be

http://www.atelierinbeeld.be/

