
DOE EEN AANVRAAG!  
FEEST VAN DE VERBEELDING VOOR DE  
AMERSFOORTSE AMATEURKUNSTENAARS 

 
In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort werd geboren. Het Mondriaanhuis  
viert het 150e geboortejaar van Mondriaan met een ‘Feest van de Verbeelding’.  
Het SCF Amersfoort Mondriaan 150 Fonds prikkelt de verbeeldingskracht van alle 
amateurkunstenaars in Amersfoort en stelt hier een bedrag van € 20.000,- voor beschikbaar. 
 

VOOR WIE | Deelnemers aan amateurkunst in de vrije tijd. In verenigingsverband of 
informeel georganiseerd (popbands, urban dancers etc). Ook individuele 
amateurkunstenaars worden uitgenodigd een project in te dienen.  

 

WAT (VOORBEELDEN) | Vernieuwende projecten die de verbeelding prikkelen. Denk aan 
een bijdrage aan een concert of voorstelling met het 150 jaar Mondriaan-thema: Feest 
van de verbeelding.  Een project kan ook vernieuwend  zijn  en de verbeelding prikkelen  
door te kiezen voor een originele uitvoeringslocatie of een bijzondere samenwerking.  

Mondriaan was een veelzijdig schilder en hij was niet bang om nieuwe technieken en stijlen toe te 
passen. Word je blij van de Mondriaankleuren,  dans je de boogiewoogie of word je in jouw creativiteit 
geïnspireerd door de composities van Mondriaan? Ben jij bezig met een experimentele dans 
performance, een tot de verbeelding sprekend kunstwerk, een grensverleggend theaterstuk of iets 
anders dat past bij de thema's verbeelding en vernieuwing?   Dien jouw projectvoorstel in en je maakt 
kans op een bijdrage uit het SCF Amersfoort Mondriaan 150 Fonds. 

 

VOORWAARDEN | Het project is vernieuwend en prikkelt de verbeelding. De aanvraag 
sluit aan bij het  150 jaar Mondriaan-thema: Feest van de verbeelding. 
Per aanvraag kan maximaal € 1.500 worden toegekend. Uit de begroting moet blijken dat  
50 % van de totale kosten van het project  uit eigen middelen dan wel andere fondsen 

gedekt wordt.  De uitvoering (voorbereiding en realisatie) van het project vindt plaats in 2022.  

 

AANVRAGEN | Stuur een korte beschrijving (maximaal 1 A4) van het project met een 
uitleg in hoeverre juist deze activiteit aansluit op het 150 jaar Mondriaan-thema en 
prikkelend en/of vernieuwend is voor jou of voor jouw vereniging. Voeg bij de aanvraag 

een begroting toe waaruit blijkt dat de aanvrager 50 % van de totale kosten uit eigen middelen dan wel 
andere fondsen kan dekken. Vermeld eveneens de geplande uitvoeringsdatum. Stuur e.e.a. per e-mail 
naar platformamateurkunst@scholenindekunst.nl, t.a.v. Ellen van Genuchten.   
Aanvragen kan tot 7 maart 2022.  

mailto:platformamateurkunst@scholenindekunst.nl


 

BEOORDELING | De beoordelingscommissie bestaat uit onafhankelijke leden. Zij 
beoordelen de aanvragen en kennen een bedrag toe. Het totaal beschikbare bedrag 
wordt over de positief beoordeelde aanvragen verdeeld.  

 

TOEKENNING EN BETALING | Na toekenning ontvangt de aanvrager een formele brief.  
Hierin zal gevraagd worden naar een bankrekeningnummer waar het toegekende bedrag 
naar overgemaakt kan worden. Na ontvangst van de bankgegevens zal het bedrag z.s.m. 

worden overgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd. 

 

OVER MONDRIAAN 150 | Benieuwd wat er allemaal te doen is rond Mondriaan 150? Kijk voor het 
complete aanbod op Tijd voor Amersfoort. 

 

 

https://tracking.amersfoort.nl/nl/tva/mondriaan-150?cctw=AQAEABAgAQBgNHgddlbpMRM-3ms

