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Maar liefst 2.663 kunstenaars nemen deel
aan 'Buren bij kunstenaars'
De Provincie West-Vlaanderen organiseert dit jaar voor de veertiende keer ‘Buren bij
kunstenaars’ – open-atelierdagen. Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober nemen
maar liefst 2.663 kunstenaars uit de hele provincie deel aan het evenement. Samen stellen
ze 1.419 ateliers open. De toegang is overal gratis.
Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 387 in 2004 (eerste
jaar), naar 1.156 in 2010, 1.275 in 2011, 1.460 in 2012, 1.685 in 2013, 2.001 in 2014,
2.332 in 2015 tot 2.711 in 2016 en 2.663 in 2017.
Het project ‘Buren bij kunstenaars’
Amateurs of professionelen vanuit diverse disciplines (grafiek, schilderkunst,
beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia enz.)
participeren aan het project. Door de ateliers ook op vrijdag open te stellen, wordt aan
scholen de kans geboden een kunstenaar in klasverband te bezoeken en aan het werk te
zien in zijn/haar atelier.
Het project wordt ook georganiseerd in Noord-Frankrijk. De manifestatie is gespreid over
drie weekends. Hierdoor kunnen kunstenaars zelf ook collega-kunstenaars bezoeken uit de
andere regio’s.
De deuren van de kunstateliers gaan open op:
-

6,7 en 8 oktober in het Département du Nord;
13, 14 en 15 oktober in het Département Pas-de-Calais;
20, 21 en 22 oktober in West-Vlaanderen.

Enkele cijfers
In 2017 participeren ook 154 collectieven. Het verschil tussen het aantal kunstenaars en het
aantal ateliers heeft twee oorzaken. Onder de deelnemende kunstenaars zitten een aantal
kunstenaarscollectieven die een gezamenlijk atelier openstellen. Er zijn ook kunstenaars die
bij een collega-kunstenaar werk zullen tonen omdat hun eigen atelier te klein is of
onvoldoende toegankelijk voor het publiek.
Zowel gerenommeerde, gevestigde kunstenaars als kunstenaars die in hun vrije tijd in hun
atelier aan het werk zijn, zitten in het aanbod.
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Dienst Communicatie

Gebruiksvriendelijke website
De website www.burenbijkunstenaars.be toont naast alle praktische informatie ook enkele
impressies van werken. Er zijn drie zoekmogelijkheden: op ‘kaart (per gemeente)’, op naam
van de ‘kunstenaar’ (of het collectief) of ‘uitgebreid’ zoeken. Zo kan er heel gericht een
zoekopdracht ingeven worden zoals ‘een atelier voor keramiek dat op zaterdag open is en
toegankelijk voor rolstoelpatiënten uit het arrondissement Kortrijk’. Verder is het mogelijk
het illustratiemateriaal te bekijken en te surfen naar de website van de kunstenaar. Net
zoals bij vorige edities kan een eigen selectie met verschillende ateliers gemaakt worden.
Tijdens het weekend zelf kan de mobiele gebruiker online een locatiezoeker raadplegen.
Alle informatie staat ook op de website ‘Uit in Vlaanderen’. Lokale besturen kunnen extra
promotie voeren en zich baseren op deze databank om te zien wie in hun gemeente
deelneemt.
Brochures gratis te verkrijgen
Ook in 2017 is er een wegwijsbrochure. Daarin staan alle adressen en openingsuren per
atelier, gerangschikt per arrondissement en per gemeente. Drie handige indexen (op naam
van de deelnemer, op naam van het collectief en op gemeente) maken het zoeken
eenvoudiger.
Wedstrijd voor bezoekers
Wie drie ateliers of meer bezoekt tijdens het weekend van ‘Buren bij kunstenaars’ en het
ingevulde deelnemingskaartje opstuurt, maakt kans op een bon van 250 euro voor een
etentje bij een West-Vlaamse topchef. Uit de inzendingen worden drie winnaars geloot.

Praktisch
De gratis brochure en het kaartje voor de wedstrijd zijn vanaf vrijdag 15 september te
verkrijgen bij de gemeentes, toeristische diensten, openbare bibliotheken, academies,
culturele centra, de deelnemende kunstenaars en in het Provinciaal Informatiecentrum
Tolhuis in Brugge of kunnen via www.west-vlaanderen.be/webshop, via 0800 200 21 of via
provincie@west-vlaanderen.be aangevraagd worden.

[ www.burenbijkunstenaars.be ]
Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor cultuur voor de Provincie West-Vlaanderen, Myriam Vanlerberghe
myriam.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 31 57 of 0476 80 88 78
voor andere vragen:
dienst communicatie, Cynthia Dubois
cynthia.dubois@west-vlaanderen.be of 050 40 35 18 of 0496 59 61 07 (P. Verheecke)
Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/nieuws ].

