Kunst in de Polder wordt een Stichting!
Expositieruimte van Stichting “Kunst in de Polder” beschikbaar
De Stichting “Kunst in de Polder” is een kleine en slagvaardige organisatie, die m.i.v. 1
augustus 2014 betaalbare expositieruimte in de beeldentuin van beheerder en beeldend
kunstenaar Gert-Jan van Maris aanbiedt aan startende en gearriveerde beeldend
kunstenaars.
De Beeldentuin/atelier beheerstichting “Kunst in de Polder” heeft vanaf 1 augustus 2014,
125 beeldplaatsen in een beeldentuin met een totaal oppervlak van ca. 3.500 m² in beheer.
Naast de beeldentuin heeft de Stichting Kunst in de Polder ook de galerie als expositieruimte
in beheer, die voor periodes van 2 tot 6 weken gehuurd kan worden.
Gebruik
De beeldentuin is verdeeld in diverse tuinkamers, variërend van 4 tot 20 beeldplaatsen. U
kunt de tuinkamers/beeldplaatsen huren in aaneengesloten periodes variërend van 1 tot 12
maanden. Prijs per 3 maanden € 140,- incl. onderhoud tuin, personele bezetting.
Galerie
De Galerieruimte is zeer geschikt voor het exposeren van foto´s, schilderijen, en beelden.
Oppervlakte 72 vierkante meter met ± 30 stekende meter wand van 2,6 meter hoog.
Prijs per week: € 733,00 incl. gas, water, licht en personele bezetting.
Kenmerken:
- Veel daglicht;
- Ruim van opzet.
Faciliteiten:
Ophang systeem met gratis J-stangen;
Keuken/Pantry;
Toilet;
Gezamenlijke entre;
Wij kunnen assisteren bij het inrichten, verkoop en marketing;
Wij verhuren sokkels;
Wij kunnen uitnodigingen en persberichten verzorgen:
Op dinsdag 15 juli om 20.00 uur, organiseren wij een informatie bijeenkomst voor
geinteresserde kunstenaars. U kunst zich aanmelden via Email info@kunstindepolder.nl
Voor meer informatie neemt u contact op met Gert-Jan van Maris via T 0252-422 078, M 06.
5319 3970 of E info@kunstindepolder.nl
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BEELDENTUIN ´KUNST IN DE POLDER”
De inrichting van de tuin is uitgevoerd met de gedachte dat het een verlengstuk van de
galerie is, waarin beelden goed tot hun recht komen. De houtwallen en begroeide
strekmetalen tuinschermen in de tuin fungeren als natuurlijke afscheiding. Deze verrassend
aangelegde tuin herbergt prachtige beeldhouwwerken van diverse kunstenaars uit binnenen buitenland. U loopt van de ene naar de andere verwondering. De tuin straalt rust en sfeer
uit, waarin de beelden uniek geëxposeerd staan en per tuinkamer een eigen sfeer gecreëerd
wordt.
De galerie
Behalve wisselende exposities biedt de galerie ook gelegenheid voor feestelijke ontvangsten,
vergaderingen, walking dinners en thema evenementen.
Tijdens uw vergadering en ontvangst zorgen wij voor heerlijke koffie of thee en lunch of
borrel. Ook is het mogelijk om na afloop van de vergadering geheel naar uw wensen een
walking diner (t/m 40 personen) in de galerie te hebben. Galerie en beeldentuin zijn te huur
voor kleinere gezelschappen. Maximaal 50 personen voor lezingen en thema evenementen,
max. 50 personen voor walking diners, lunches etc., max. 250 personen voor ontvangsten en
recepties. Bij goed weer kan gebruik worden gemaakt van het terras en de beeldentuin.
In zowel de beeldentuin als de galerie kunt u terecht voor rondleidingen en lezingen voor
groepen.
Voor meer informatie neemt u contact op met Gert-Jan van Maris via T 0252-422 078, M 06.
5319 3970 of E info@kunstindepolder.nl
Contact
Stichting “Kunst in de Polder”
Turfspoor 195
2165 AW Lisserbroek (Haarlemmermeer)
Telefoon: 0252 - 422078
Email: info@kunstindepolder.nl
Openingstijden galerie en beeldentuin
Woensdag t/m zaterdag
Van 11.00 - 17.00 uur
Op zon- en feestdagen gesloten.
Overige dagen en tijden en voor groepen op afspraak
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Verkoop voorraad “kunst in de Polder” voor de collega beeldhouwers
“Kunst in de Polder” heeft een grote voorraad steensoorten in de aanbieding, t.w.:
 -Iraans travertijn geel en rood.
 -Spaans marmer in geel en wit.
 -Norwegian pink gemêleerd wit, rosé, grijs.
 -Parnon uit Griekenland, rood gemêleerd.
 -Rose Aurora uit Portugal
 -Pakistaanse kalksteen
 -Chinees serpentijn lichtgroen met hier en daar zwart
 -Beige albast
 -Blauwe albast
 -Fruit serpentijn
 -Ruwinga serpentijn
 -Fernstone
 -Verdiet
Deze steensoorten zijn te koop met een collegiale korting van 30%.
Op de eigen collectie van beelden en schilderijen gaat gedurende periode 1 juni 2014 t/m 30
juli 2014 een korting tot wel 50%.
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