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Thema: Kunst Natuurlijk! 

Doet u mee met de Kinderkunstweek van 2015?

Deelname aan de Kinderkunstweek (KKW) kan op verschillende niveaus en
manieren:

1. In februari ontvangt u een poster met het verzoek deze op te hangen in uw galerie,
museum of atelier.

2. U krijgt stickertjes die u op de Kinderkunstbonnen kunt plakken van kinderen die met 
hun ouders, vriendjes, opa’s en oma’s op bezoek komen tijdens de Kinderkunstweek.

Bovenstaande is de eenvoudigste manier om deel te nemen. Door bijtijds de posters op te 
hangen, weten ouders en kinderen van deelnemende scholen al vroeg waar ze tijdens de 
KKW terecht kunnen. Hierna volgen mogelijkheden voor hen die meer willen en kunnen 
bieden:

3. U meldt zich aan op de website www.kinderkunstweek.nl waar u bekend kunt maken 
 dat u deelneemt aan de KKW. U kunt openingstijden vermelden en een link maken naar 
 uw eigen aanbod en website.
4. Mogelijk biedt u, al dan niet tegen vergoeding, tijdens de KKW workshops of rond-

leidingen aan en/of heeft u een binnen het thema passende tentoonstelling. Dit aanbod 
kan ook op de website geplaatst worden. Op de site komt een overzicht van 
deelnemende scholen, waarmee u eventueel zelf contact kunt leggen. Andersom zullen 
scholen ook met u contact op kunnen nemen.

5. Via de website kunt u het speciaal voor de KKW gemaakte Ideeënboek bestellen voor
€ 27.00. Het boek zal ook te koop zijn bij diverse Zeeuwse boekhandels.

Met uw vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@kinderkunstweek.nl.

Vanaf heden ontvangt u de nieuwsbrieven niet meer per post, maar digitaal 
en worden ze geplaatst op onze website.

20152015

de vierde

20152015

de vierde

Nieuwsbrief 1
Cursusjaar 2014-2015

w w w . k i n d e r k u n s t w e e k . n l




