
Uitnodiging jubileumexpositie ‘Zinnenprikkelend’ van Het Weefhuis 

In 2023 bestaat de expositieruimte van stichting Het Weefhuis in de huidige vorm 20 jaar. Dat 
wil het bestuur niet ongemerkt laten passeren. 20 jaar lang heeft Het Weefhuis kunstenaars in de 
gelegenheid gesteld om te exposeren in een karakteristieke omgeving. In deze periode hebben 
honderden kunstenaars hun werk aan het publiek getoond en zijn de tentoonstellingen door dui-
zenden enthousiaste bezoekers bezocht. Bezoekers die hebben genoten van de meest uiteenlo-
pende werken, verrast zijn, zich hebben verbaasd, emotioneel geraakt zijn en zich soms geërgerd 
hebben. Velen van hen hebben kunst aangekocht.  
De nadruk van exposities lag meestal op de fysieke beleving. Voor mensen die kunnen zien.
Het bestuur van Het Weefhuis bedacht dat de jubileumtentoonstelling niet alleen voor zienden, 
maar vooral ook voor mensen die minder goed kunnen zien of blind zijn interessant moet zijn.

De expositie ‘Zinnenprikkelend’ wil alle zintuigen prikkelen: voelen, ruiken, horen, proeven en 
zien, in een presentatie die toegankelijk is voor iedereen. Voor deze expositie, die van 31 maart 
t/m 10 april 2023 zal plaats vinden, wil de organisatie zinnenprikkelend werk van kunstenaars ten-
toonstellen. Werk dat betast mag worden, klanken voortbrengt, geuren en smaken verspreidt en 
dat gezien mag worden. Wellicht een podcast is, waarin een kort verhaal verteld wordt of waarin 
een gedicht te horen is en dat onderdeel kan worden van ‘Zinnenprikkelend’ Jubileum-expositie 
20 jaar Het Weefhuis.

Onze vraag is: heb je interesse om aan onze jubileumexpositie deel te nemen met een kunstwerk 
dat aan minstens één van bovengenoemde criteria voldoet. Kortom werk dat een prikkelende 
bijdrage aan de tentoonstelling kan leveren en dat zowel voor blinden, slechtzienden maar ook 
voor zienden aantrekkelijk is? Als je deze vraag positief kunt beantwoorden en je wilt deelnemen, 
neem dan contact met ons op. Stuur een foto of een beschrijving. Ook wanneer je een collega 
kunstenaar kent die hieraan zou willen meewerken dan horen wij dat graag. Het werk mag tijdens 
de tentoonstelling verkocht worden. Wij vragen daarvoor geen percentage.

Sluitingsdatum is 1 november 2022. Stichting Het Weefhuis zal daarna een selectie maken van 
kunstwerken die aan de criteria voldoen en een toevoeging aan de expositie zijn. 

Om de expositie te kunnen realiseren zullen er financiële bijdragen bij fondsen en subsidiegevers 
aangevraagd worden. Stichting Het Weefhuis is een non-profit organisatie.

Met vriendelijke groet,

Namens Het Weefhuis-bestuur,
Nicole van der Heijden en Jan Schoen.

Belangstelling om deel te nemen? Reageer via: zinnenprikkelend@hetweefhuis.nl

Ter inspiratie:
www.geluidinzicht.com,  www.facebook.com/GeluidinZicht,  www.geluidsprojecten.nl, 
www.wallrafen.nl, http://www.visuelehandicap.be, https://twitter.com/visuelehandicap
https://www.facebook.com/blindenenslechtzienden, https://www.elisethart.com/#/cosycorner/
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