
 
 
 
Amsterdam,  27 augustus 2014 
 

Betreft: 2e editie Henk Veen Dam tot Dam Kunstplein 2014 
 

 
Beste kunstenaar, 
 

In navolging van de meer dan geslaagde Henk Veen Kunstpleinen op diverse 
unieke locaties in Nederland, organiseert kunstenaar Henk Veen op zondag 21 
september 2014, de tweede editie van het Henk Veen Dam tot Dam Kunstplein 
2014. In samenwerking met organisator van de Dam tot Dam, Le Champion, zal 
de wedstrijd van het Kunstplein, sport en kunst & cultuur met elkaar verbinden, door het thema Dam 
tot Dam, beeldend maken met verf op doek. 

 
Na de successen en enthousiasme m.b.t. zijn Kunstpleinen van de afgelopen jaren, heeft kunstenaar 
Henk Veen zich ingezet om tijdens het Dam tot Dam evenement weer het hoogwaardige Dam tot 
Dam Kunstplein te organiseren en het publiek weer te verrassen door kunst, cultuur en sport met 
elkaar te laten versmelten. Wat is nou mooier om de deelnemers of het evenement live uit te 
schilderen en jezelf te laten zien aan zoveel voorbij komende deelnemers en het aanwezige publiek. 
Het voorgaande jaar heeft het aanwezige publiek en zelfs de renners uit het parcours vol 

enthousiasme op het Kunstplein tijdens de Dam tot Dam gereageerd.  
Wij nodigen we je graag uit om deel te nemen aan dit grote - open air plein - kunstfestijn van 
Nederland. Je kans om alle deelnemers en bezoekers van dit evenement je talent te laten zien. 
Iedere kunstenaar, zowel amateur als professioneel, is van harte welkom!! 
 
Wanneer 
Op zondag 21 september 2014 wordt de route van de Dam tot Damloop, welke door de wijk 

Molenwijk en over de weg Verlengde Stellingweg in Amsterdam Noord gaat, voor één dag omgetoverd 
in het Henk Veen Dam tot Dam Kunstplein. Het festijn start om 11.00 uur. De aangemelde 
deelnemers ontvangen een door de organisatie gestempeld en op de achterzijde geparafeerd 
schildersdoek (60 x 80 cm) bij de organisatietafel, locatie Molenwijk Amsterdam Noord t/o het Cruyff 
Court. Waarna alle kunstenaars een plek langs de route mogen uitzoeken om hun talent aan het 
talrijk aanwezige publiek te tonen. De route waar je als kunstenaar mag aansluiten, zie je op 

bijgevoegde plattegrond. Je krijgt tot uiterlijk 16.00 uur de tijd om je schilderij te schilderen tijdens 
het evenement. 

 
Thema 
Het thema van dit evenement is: "Dam tot Damloop”. 
 
Belangrijk om te weten 

Iedere kunstenaar dient zelf zorg te dragen voor eten en drinken.  
 
De kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de plaats waar hij/zij 
geschilderd heeft. Indien dit niet het geval is worden de kosten voor de schade en of vervuiling 
verhaald op de kunstenaar zelf. Verkoop is niet toegestaan, omdat hiervoor geen vergunning voor 
aangevraagd is. Wanneer toch verkocht wordt en hiervoor een boete opgelegd wordt door 
handhaving, zal de kunstenaar hier zelf verantwoordelijk voor zijn. 

 
 
 
 

 



 
 
De kunstenaar zal uitsluitend gebruikmaken van het door de organisatie beschikbaar gestelde canvas 
doek van 60 x 80 cm. Het ingeleverde doek moet direct na het evenement door de kunstenaar zelf 
worden meegenomen. Niet meegenomen schilderijen worden na deze data het eigendom van de 

organisatie. Inleverdatum van het door jou gemaakte schilderij (gestempeld door de organisatie) 
tijdens de Dam tot Damloop 2014 zal z.s.m. worden bekendgemaakt. Wanneer meer bekend is welke 
locatie en datum alle schilderijen tentoongesteld worden en wanneer de officiële opening en 

bekendmaking van de prijswinnaars zal plaatsvinden, zullen alle deelnemers hierover geïnformeerd 
worden. 
 
Er zijn vele leuke en mooie prijzen beschikbaar gesteld:  

1ste prijs:  Dam tot Dam VIP Arrangement (hotelovernachting in Hotel Inntel  
(van zaterdag 19 op zondag 20 september 2015, incl. ontbijt en diner); pick-up vanaf 
het hotel; gratis startnummer; vervoer hotel naar start; starten bij de toplopers; 
toegang tot het VIP-vak; fotoshoot bij event met de winnaars) – gesponsord door Le 
Champion 

2de prijs: ASICS Dam tot Dam hardloopschoenen – gesponsord door Le Champion 

3de prijs: Amsterdam Schilderspakket t.w.v. 150 euro - gesponsord door Royal Talens 

4de prijs: Amsterdam Schilderspakket t.w.v. 100 euro - gesponsord door Royal Talens 

5de prijs: Amsterdam Schilderspakket t.w.v. 50 euro - gesponsord door Royal Talens 

6de prijs:  ASICS Dam tot Dam kledingpakket (event shirt, short en sokken) – gesponsord 

door Le Champion 

 
Een deskundige jury, o.a. Le Champion, speciale gastjury en kunstenaar en organisator Henk Veen, 
tezamen met stemmen op Facebook en tijdens de expositie, zal bepalen welke doeken in de prijzen 
vallen. De prijswinnaars worden tijdens het officiële moment tijdens de expositie van de collectie. 
Locatie voor de expositie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt, maar zal net als voorgaande jaar 
weer een unieke locatie zijn. 

Vergeet niet om je schilderij te laten fotograferen door de organisatie, aan het einde van het Dam tot 
Dam Kunstplein. Pas dan doet je schilderij mee voor de bejurering. 
 
Deelname & inschrijfgeld 
Indien je wilt deelnemen kun je bijgaand formulier z.s.m. volledig ingevuld per e-mail sturen naar 
kunstschilderhenkveen@chello.nl, of per post naar: Henk Veen Dam tot Dam Kunstplein 2014, 
Bergmolen 31, 1035 BB Amsterdam. Na ontvangst van je inschrijving, krijg je van ons via email een 

bevestiging van deelname. Informatie en inschrijving ook op www.henkveen.nl. 
 

Met dank aan sponsor en organisator van de Dam tot Damloop, Le Champion die het 
Kunstplein heeft mogelijk gemaakt. 
 
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Freeda management Henk 

Veen en medeorganisator Kunstpleinen, telefoonnummer 06 28135247. 
Wij wensen je heel veel plezier tijdens het evenement Henk Veen Dam tot Dam Kunstplein 2014 in 
Amsterdam-Noord. Graag tot ziens op zondag 21 september 2014!  
 
Bijlage plattegrond Kunstplein tijdens Dam tot Dam 2014 
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