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Henk Veen Kunstplein Keukenhof 

Uitnodiging Kunstenaars 

Lisse, 29 april t/m 3 mei 2015 ieder dag van 8.00 uur tot 19.30 uur 

 
Voor het zesde achtereenvolgende jaar, organiseert kunstenaar Henk Veen volgens 

traditie het Henk Veen – Kunstplein 2015 in Keukenhof. Wij nodigen je graag uit om 

deel te nemen aan dit grote 5 dagen durende kunstfestijn van Nederland. Je krijgt 

hiervoor 3 bij 2 meter wand om je eigen schilderijen te exposeren. Voorwaarde is wel dat 

je deze 5 dagen bij het evenement aanwezig bent, tussen 8.00 uur en 19.30 uur (voor 

9.30 uur aanwezig). Er zal geen verkooppercentage aan de kunstenaar doorberekend 

worden, indien verkoop plaatsvindt tijdens het evenement. Een unieke kans om je kunst 

aan Nederlanders en buitenlandse toeristen te laten zien. Keukenhof verwacht 20.000 tot 

40.000 bezoekers per dag. 
 

Tevens kan je meedoen aan de wedstrijd tussen kunstschilders waarbij je live schildert 

tijdens het evenement, waarbij je leuke prijzen kan winnen. Binnenkort worden deze 

prijzen op de website www.henkveen.nl bekend gemaakt. 

Hiervoor krijg je eenmalig voor deze 5 dagen één schildersdoek van 60 x 80 cm, welke 

speciaal genummerd wordt. Kwasten en verf en eventuele schildersezel dienen zelf door 

de kunstenaar meegenomen te worden. Voor de overige tijd/dagen van aanwezigheid, 

dien je zelf doeken mee te nemen, wanneer je live schildert, buiten de wedstrijd om. 

Voorwaarde van het meedoen met dit evenement is dat je live schildert! 

Het thema zal zijn: Tulips from Amsterdam. De kunstwerken welke tijdens het 

evenement gemaakt worden, zullen tijdens de dagen van het evenement geexposeerd 

worden. Neem daarvoor zelf een ezel mee om deze tentoon te stellen. 

Zoals voorgaande jaren dingen alle kunstenaars mee voor de Publieksprijs 2015, 

waarbij de meest gewaardeerde kunstenaar qua tentoongestelde werk wordt gekozen 

door het aanwezige publiek in Keukenhof. 

Natuurlijk is ook weer gedacht aan de jonge bezoekers die ook kunnen meedoen met live 

schilderen. Het leuke is dat alle kunstenaars hier input aan kunnen geven door van je 

eigen kunstwerk een kleurplaat te maken welke de jonge kunstenaars kunnen inkleuren. 

Neem 10 kopieën van deze kleurplaat (A4 formaat) mee tijdens de Kunstplein dagen! 

 

Een deskundige jury, die o.a. zal bestaan uit een lid Raad van Bestuur van Keukenhof, 

de arrangeur van Keukenhof, kunstenaar Henk Veen en nog een deskundig jurylid, zal 

bepalen welke doeken in de prijzen vallen. De winnaars worden aan het einde van de 

laatste dag bekend gemaakt. De winnaars komen op de website van Keukenhof en Henk 

Veen. Schilderijen blijven eigendom van de kunstenaar en mogen terplekke verkocht 

worden zonder afdracht van commissie. Wel dient het schilderij van de wedstrijd, 

wanneer verkocht, ter expositie te blijven tot het einde van het evenement. Zorg er voor, 

wanneer je een kunstwerk verkoopt, dat de lege plek direct gevuld kan worden met een 
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ander kunstwerk. De wanden moeten ten alle tijden met meerdere kunstwerken 

ingehangen worden. Wanden met één enkel kunstwerk wordt niet geaccepteerd. Evenals 

galeries zijn niet welkom als deelnemer.  Dit om de unieke sfeer van de aanwezigheid 

van de kunstenaar zelf, die live schildert, te behouden. De basis van de expositie blijft 

schilderijen, maar mag aangevuld worden met ander eigen origineel werk en een 

bepaalde percentage aan merchandise. Doe je niet mee met de wedstrijd, ziet de 

organisatie en het publiek wel graag dat je live schildert, om de sfeer van een 

“georganiseerd atelier” te creëren met elkaar. 

 

De te winnen prijzen met de wedstrijd tijdens het evenement: 

 1ste prijs: Hotelovernachting voor 2 personen met 2 entreekaarten Keukenhof 2016 - 

gesponsord door Keukenhof 

 2de prijs: Van Gogh olieverf kist Expert t.w.v. € 153,28  

met o.a. 24 tubes 20 ml olieverf, diverse penselen en hulpmiddelen – gesponsord 

door Royal Talens 

 3de prijs: Van Gogh acrylverf kist Easel t.w.v. € 102,-  

met o.a. 10 tubes 40 ml acrylverf, diverse hulpmiddelen, penselen en een bespannen 

spieraam – gesponsord door Royal Talens  

 4de prijs: Van Gogh olieverf Basiskist t.w.v. € 50,41  

met o.a. 10 tubes 40 ml olieverf. diverse penselen en hulpmiddelen – gesponsord 

door Royal Talens 

 5de prijs: Zomerbollen pakket - gesponsord door Keukenhof 

 Publieksprijs: 2 lentepassen Keukenhof 2016 - gesponsord door Keukenhof 

 

De financiële bijdrage voor dit evenement is 257,02 euro (excl. 21% btw), in totaal 

311,00 euro (incl. 21% btw). Je ontvangt een digitale factuur voor je administratie. 

Hiervoor heb je voor alle dagen gratis entree voor jou als kunstenaar en één entreekaart 

voor je management en één gratis parkeerkaart. 

Een unieke kans om 20.000 tot 40.000 verwachte bezoekers jou werk te kunnen tonen in 

één van de meest bekende parken in Nederland. 

 

Indien je wilt deelnemen kun je bijgaand formulier z.s.m. volledig ingevuld met 

handtekening per e-mail sturen naar kunstschilderhenkveen@chello.nl, of per post naar: 

Henk Veen – Kunstplein - Keukenhof, t.a.v. Henk Veen, Bergmolen 31, 1035 BB 

Amsterdam. Na ontvangst van je inschrijving en betaling, ontvang je een bevestiging van 

deelname per e-mail en ben je verzekerd van een plek. Let wel, er zijn dit jaar 40 

plekken beschikbaar en verwachten wij heel snel qua inschrijving vol te zitten. Wees er 

dus snel bij! 

 

Inhangen van de schilderijen voor de expositie zal zijn op 28 april 2015 tussen 19.30 uur 

en 22.00 uur. Start expositie 29 april 2015 t/m 3 mei 2015, 8.00 uur t/m 19.30 uur 

(voor 9.30 uur aanwezig). Einde evenement 3 mei afbouwen vanaf 17.00 uur tot 19.30 

uur. Let op: Entree inhangen bij de hoofdingang, dit keer mag je met auto het park in. 

Meer hierover in het inschrijfformulier. 

 

Schrijf je zo snel mogelijk in!! 
 

Locatie: 

Keukenhof 

Prins Alexander Paviljoen  

Stationsweg 166-A  

2161 AM Lisse 

 

Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Freeda 

(management Henk Veen, organisator Henk Veen Kunstplein), telefoonnummer 06-

28135247 en e-mail: kunstschilderhenkveen@chello.nl. Kijk ook op www.henkveen.nl 

voor meer informatie. 
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