BELEIDSPLAN 2021-2024
PROGRAMMA 2021

Als een geniaal kunstenaar zich van de
fotografie bediende, zoals men zich van
haar bedienen moet, dan zou hij tot een
hoogte stijgen, waar wij geen
voorstelling van hebben.
Eugène Delacroix, 1798-1863

DE 033-REGIO ONTWIKKELEN
TOT HOOFDSTAD VAN
FOTOGRAFIE&BEELDCULTUUR
IN MIDDEN-NEDERLAND.
Dat is de komende jaren de ambitie van
Stichting Amersfoort Fotostad.

Achtergrond
Onder de naam 033Fotostad organiseerde de
Stichting Amersfoort Fotostad in 2012 voor het
eerst een fotofestival en daarna om het jaar. In
2019 is besloten een vaste expositieplek te zoeken
om meer continuïteit in het expositie-aanbod te

Ambitie

kunnen waarborgen. Met ingang van oktober 2019

Het bestuur van de stichting is ervan overtuigd

opereren: op het snijvlak van fotografie en andere

is het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof de thuis-

tussen 2021 en 2024 de 033-regio te kunnen ont-

beeldende kunsten worden unieke exposities tot

basis. Dit gaf een boost aan de activiteiten. De

wikkelen tot de hoofdstad van de fotografie&beeld-

stand gebracht die zich daarmee onderscheiden

medewerkersgroep is gegroeid, de publieke belang-

cultuur in Midden-Nederland.

van het aanbod van louter op fotografie gerichte

stelling sterk toegenomen en bovenal kreeg het

Streven is om in vier jaar tijd de sprong te maken

fotocentra en musea met één kunstvorm (schilde-

niveau van de exposities een flinke impuls.

van een goedlopend regionaal festival in de regio

rijen, keramiek, audiovisuele kunst, etc.).

Daarnaast werden regelmatig exposities in kerken,

Amersfoort naar een spraakmakende landelijke

Ook willen we mogelijkheden bieden om literaire

scholen, verzorgingshuizen en op buitenlocaties in

organisatie voor fotografie&beeldcultuur.

uitingen, theater en muziek een plaats te geven in

de regio georganiseerd.

Daarin ligt ook de visie besloten van waaruit wij

onze exposities.

Doelstellingen

Naast deze inhoudelijke doelstellingen, staat ook de

Ons staat dan ook een aanpak voor ogen die opti-

• het expositieaanbod in vier jaar tijd geleidelijk

beeldbepalend betekenis van het Rietveldpaviljoen

male zichtbaarheid voor een brede groep van inwo-

laten uitgroeien tot een niveau van landelijke

zelf hoog op de agenda. Behoud en verduurzaming van

ners garandeert.

betekenis

de multifunctionele kunsthal is daarbij onze inzet.

De navolgende beschrijving is gericht op de fotogra-

• meer internationale input toevoegen

fie: het primaire werkveld van de Stichting. Door de

Plan van Aanpak

samenwerking met organisaties op het terrein van

De exposities en nevenactiviteiten in het iconische

andere beeldende kunsten, is in de praktijk sprake

Rietveldpaviljoen staan centraal. Om de boven

van breder opgezette exposities. Voornemen is om

deelname aan onze exposities hun beroepsprak-

geformuleerde doelstelling te realiseren en om een

2021 met een aantal van deze instellingen

tijk te versterken

brede en bezoekersstroom aan ons te binden, is

(Amersfoort-in-C, De Ploegh, De Stadsgalerij en de

echter meer nodig. Voordat de bezoekers ons weten

KunstKijkRoute) meerjaren-samenwerkingsafspra-

te vinden, zullen wij hen moeten opzoeken.

ken te formuleren.

• van een tweejaarlijks festival overstappen naar
continue programmering
• jonge beeldmakers in de gelegenheid stellen via

ONZE SPEERPUNTEN
VERLEIDEN

VERDIEPEN

Toevallige passanten confronteren met

Stilstaan bij de beelden die je ziet: [leren] doorkijken

met organisaties die wijkbewoners bij deze projec-

fotografie&beeldcultuur

• exposities van topkwaliteit op mooie locaties: altijd

ten weten te betrekken

• opvallende buitenexposities op zichtlocaties in de
hele regio; de fotografie is gerelateerd aan de
omgeving
• exposeren in en op horeca-panden, poppodium,
theaters

in het Rietveldpaviljoen en met regelmaat ook op
andere plaatsen in stad en regio
• bij elke expositie wordt minimaal één workshop,

• Community-projecten; hierbij werken we samen

• Sluitertijd: via dit in de regio rondreizende culturele
café koppelen we steeds een fotograaf aan een
andere kunstenaar om samen in twee maanden tijd

presentatie, lezing of theatervoorstelling

een product te maken en hiervan op het podium

georganiseerd

verslag te doen

• artist in residence: jaarlijks vragen we een (buiten-

• Eye Opener: om de doelgroep ouderen bij het festi-

VERMAKEN

landse) fotograaf die ons opgevallen is, een maand

val te betrekken, koppelen we een jonge fotograaf

Nadruk ligt op (re)creatief bezig zijn en speels kennismaken

in het Rietveldpaviljoen aan de slag te gaan om

aan een interessante oudere (75-plus), iemand die

met bewust fotograferen

werk te maken, een masterclass voor fotografen te

architect, beeldend kunstenaar, muzikant is of was;

• groepswandelingen/fietstochten onder leiding van

verzorgen en af te sluiten met een expositie

de koppels presenteren het resultaat van hun sa-

een fotograaf, met als doel beter fotograferen met je

• en als laatste loot aan de stam een digitale kunsthal

smartphone, de zogeheten ‘instawalks’; de resulta-

waarvoor veel belangstelling bestaat sinds de

ten worden op Instagram gepubliceerd

Corona-crisis: live-streams met curatoren, expo-

• groepswandelingen in de natuur onder leiding van

santen en vragen vanuit het publiek

een bioloog, met als doel beter te leren kijken voor-

menwerking op het podium waarmee aandacht bij
een ouder èn een jonger publiek wordt gewekt
• in opdracht van een viertal kerken in Amersfoort
maken ‘onze fotografen’ beelden bij thema’s uit de
eredienst

dat je een foto maakt; resultaten worden gepubli-

VERBINDEN

ceerd op onze Facebook- en Instagrampagina’s

Zorgen voor duurzame invloed op de stad

voor de groepen 7 en 8 van basisscholen onder

• Veelvuldig sluiten we met foto-projecten aan op the-

leiding van professionele fotografen; deze wordt

• rondvaarten door de grachten waarbij de boot op

• er is een serie van vier fotoworkshops ontwikkeld

verzoek van de deelnemers stil gelegd wordt om de

ma’s die in de gemeente Amersfoort actueel zijn en/of

afgesloten met een grote expositie van de ‘fotogra-

stad te fotograferen vanaf het water

door maatschappelijke organisaties onder de aandacht

fen-in-de-dop’; streven is dit aanbod in 2021 uit te

gebracht worden; ook in thema-exposities samen met

breiden naar het vmbo.

de Amersfoortse musea willen we participeren

SAMENWERKINGSPARTNERS
Om een landelijke uitstraling te verkrijgen, zullen
wij met partners samenwerken die een impuls
kunnen geven aan het niveau van het aanbod.
Denk daarbij aan
• Fotomuseum Antwerpen met wie wij dit jaar al
een gemeenschappelijk project opgezet hebben
voor alumni van kunstopleidingen uit Nederland
en België [ingaande 2020] [www.fomu.be/tiff]
• Fotobond, het beste wat landelijk in de fotoclubs
van vrije tijds fotografen afgelopen jaar gemaakt
is [ingaande 2021] [www.fotobond.nl]
• Zilveren Camera organisatie [ingaande 2022]
[www.zilverencamera.nl]
• World Press Photo [ingaande 2023]
[www.worldpressphoto.org]

Naast deze landelijke partners, is van wezenlijk

ONZE BASIS

belang voor onze inbedding in de regio het verder

Wij zeggen het onze partner-organisaties graag na:

ontwikkelen van de bestaande samenwerking met

• voor de centrale ligging in het land, die een nieuw

Amersfoort-in-C, De Ploegh, de Stadsgalerij en de
lokale en regionale fotoclubs en galerieën.

publiek kan opleveren
• de mooie expositielocaties (met name
Rietveldpaviljoen en Sint Joriskerk) en buiten

PUBLIEKSBEREIK

exposities in de meest uiteenlopende dorpen en

Voorgaande festival-jaren trok ons aanbod 11.000-

natuurgebieden

17.000 bezoekers, waarvan 10% van buiten de regio.
Streven is om in de periode van 2021-2024 te

• de gemotiveerde en kundige medewerkers- organisatie op vrijwillige basis

groeien naar een gerenommeerd expositie-aanbod,

Met dit aanbod kunnen gerenommeerde curatoren

dat - voorzichtig ingeschat- doorgroeit naar mini-

aangetrokken worden voor het samenstellen van de

maal 30.000 bezoekers, waarvan 25% afkomstig is

exposities en het leggen van contacten met interes-

uit de rest van Nederland en Vlaanderen. Deze

sante exposanten.

prognose is gebaseerd op kengetallen van de vier
genoemde landelijke partners.

Bestuur Stichting Amersfoort Fotostad
3 leden

Kernteam

Programmaraad

3 leden

5 leden uit verschillende disciplines

Inrichtingsteam

Communicatieteam

Gastvrouw/heer

9 leden

6 leden

24 leden

ORGANISATIE

De Programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan,

organisatie van expositie en nevenactiviteiten

De ca 50 vrijwillige medewerkers werken in een

en zodanig samengesteld dat een breed en evenwichtig

binnen het inhoudelijke en financiële kader dat

aantal verbanden samen.

expositieprogramma, met oog voor alle kunstvormen

met het kernteam afgesproken is.

(in passende onderlinge samenhang)
Het bestuur is een bestuur op afstand, bestaande uit

en passend binnen de huidige staat van het

In de komende periode moet binnen de organisatie

een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het

Rietveldpaviljoen, aan het kernteam wordt voorgesteld.

een sterkere voorziening gecrëeerd worden voor de

bestuur keurt met name beleidsplan en begroting goed.

werving van fondsbijdragen en subsidies. Er blijven
De drie uitvoerende werkgroepen zijn verantwoor-

nu kansen liggen doordat slechts enkele mensen

Het kernteam vormt de dagelijkse leiding van de

delijk voor de opbouw van de exposities, voor de

hierbij betrokken zijn. Het gaat zowel om erfgoed

organisatie. De portefeuilles zijn over de drie leden

interne- en externe communicatie en voor de ont-

(participatie) als om concrete thema-exposities.

verdeeld, maar uitdrukkelijk is de bedoeling ko-

vangst van bezoekers.

Ook de relatie met donateurs en sponsors zal hier-

mende jaren ook anderen bij het werk van het

bij aandacht krijgen.

kernteam te betrekken en zo een geleidelijke ver-

Per project en/of expositie wordt een uitvoerings-

jonging te realiseren.

team gevormd dat verantwoordelijk is voor de

Begroting 2021
Bij de begroting merken we op dat de corona-maatregelen onzekerheid over de inkomsten uit partnerbijdragen, entreegelden en verkoop creëren.

INKOMSTEN
Subsidies

€ 20000,00

Cultuurfondsen

€ 6000,00

Donaties

€ 8000,00

Bijdragen partners*

€ 11000,00

Entreegelden

€ 18000,00

Verkoop boeken en foto’s

€ 8500,00
€ 71500,00

UITGAVEN
Gebruiksovereenkomst pand

€ 12000,00

Schoonmaak en klein onderhoud

€ 3600,00

Administratie en verzekering

€ 3250,00

ICT

€ 2800,00

Opslagruimte

€ 3900,00

Transportkosten

€ 3600,00

Catalogi

€ 2000,00

Print- en inrichtingskosten

€ 23000,00

Huur apparatuur

€ 5500,00

Publiciteitskosten

€ 3750,00

Curatoren/kwaliteitszorg

€ 6000,00

Onvoorzien

€ 2100,00
€ 71500,00

In het laatste kwartaal 2020 zijn deze inkomsten
met 40% gedaald.
NB Deze begroting wordt nader gespecificeerd en
uitgebreid met een meerjarenparagraaf
* Bijdragen partners: de Amersfoortse partners
zijn voor hun bijdrage veelal afhankelijk van
gemeentelijke subsidie
* Vaste lasten: gebaseerd op de condities in de
huidige gebruiksovereenkomst. Daarnaast kosten
ict, onderhoud, schoonmaak, abonnementen
(kosten worden nog uitgesplitst)

PROGRAMMA 2021
Dit jaar staan voor 033Fotostad exposities en
activiteiten op het programma in elk van de vier
‘smaken’ die in het beleidsplan onderscheiden zijn:
verleiden, vermaken, verdiepen en verbinden.
Steeds is het Rietveldpaviljoen het middelpunt, vaak
zijn er ook initiatieven ‘buiten de deur’ om een
breder publiek te bereiken.
Gezorgd wordt dat er in de programmering enige
ruimte blijft bestaan om in te spelen op actualiteiten.

Februari - maart

Ne me quitte pas

Salon033

IMPACT/ Photos that Matter

Hoe we door onze familiegeschiedenis en door

Actuele impressie van kunst in Amersfoort in

In deze expositie vragen fotografen op een indrin-

ingrijpende gebeurtenissen gevormd zijn. Van

2021: beeldend kunstenaars Floris en Hennie

gende manier aandacht voor een bepaalde maat-

generatie op generatie….

Schrijver en tal van fotografen
Expositie Fotoclubs

schappelijke situatie en vaak hopen ze ook dat er
door hun beelden “beweging” ontstaat.

Mei

Deze expositie toont een selectie van foto’s van

West Side Story

leden van Fotokring Eemland, ZoneV, Fotogroep

April

Het AJO verzorgt op 7 mei samen met fotografen

deeez! en Fotoclub Keistad.

Zonen & Dochters

en dichters een concert over “onbereikbare liefde”

Curator Diana Bokje heeft de expositie

Middelbare scholieren maken kennis met kunst en

in de Sint Franciscus Xaveriuskerk. Na afloop zijn

samengesteld.

kunstenaarschap. Als finale van het project richten

de beelden en de opname in het Rietveldpaviljoen

Een expositie met een verrassende diversiteit die

ze een (paas)weekend lang het Rietveldpaviljoen in

nog enkele weken te beluisteren en zien

verwondert, inspireert, ontroert of een glimlach op

met hun beeldend werk.

je gezicht tovert.

Juni

Op een nader te bepalen moment

Salon033

KunstKijkDagen

Welkom Terug!

Actuele impressie van kunst in Amersfoort in 2021:

De bezoeks-topper uit 2020 in de herhaling. Een

Op het moment dat de horeca en de theaterwereld

o.a. presentatie van het boek DNA van Amersfoort

weekend lang bieden tientallen Amersfoortse kun-

weer voluit kunnen openen, starten we een feeste-

met een foto-expositie van Bram Petraeus

stenaars recent werk te koop aan.

lijk fotografieproject in en op hun panden. Een

Jubileumexpositie Scholen in de Kunst

slinger van fotografie door de stad heen. Ook de

Oktober

Ruim baan voor alle cursisten van SidK (jong en oud)

buitenruimte op de Zonnehof wordt dan als exposi-

700 jaar Dante

Eindexamenexpositie Fotoacademie

tieruimte ingericht

De Divina Comedia brengt als inspiratiebron het
Rietveldpaviljoen een maand lang in Italiaanse

Juli

September

sferen: beeldende kunst, literatuur, muziek en

RIETVELD IN HET RIETVELD

The Seventies

fotografie richten hun expositie in Amersfoort in,

De betekenis van Gerrit Rietveld als architect en

Architectuur- en fotografieproject ‘StrucTOERisme’

waarmee het Rietveldpaviljoen in een mooi rijtje

ontwerper staat een maand lang centraal in een

met FASadE: instawalks en kindertoer in de stad en

van gerenommeerde afstudeerlocaties terecht komt

veelkleurig project voor kinderen en volwassenen:

expositie in het paviljoen

To educatie a mind, first entertain it

*In 2018 heeft Saskia Boelsums in
opdracht de drie natuurgebieden rondom Amersfoort in beeld gebracht in het
kader van het thema ‘Het DNA van 033’.
In 2019 werd Boelsums Nederlands
kunstenaar van het jaar.
In 2020 is een opdracht uitgeschreven
om het thema ‘Vrijheid’ te verbeelden

November

Doorlopend

Vertel, ook jij.

Met (en in) Theater de Lieve

Vertel hoe leven is

Vrouw en met Movies that

Een project waarin beeldend

Matter besteden we zes maal

kunstenaars, fotografen, thea-

per jaar aandacht aan de relatie

termakers, dansers en dichters

tussen fotografie en film

bezoekers een maand lang
uitdagen hun (levens)verhaal te

Doorlopend

verbeelden.

Onderwijs (wordt nog
aangevuld)

December – januari
Het visuele geheugen van

NB

Amersfoort

In januari 2022 staat de Maand

Collectioneurs laten hun verza-

van de Smartphonografie

melingen beeldend werk en

gepland, dat samen met

fotografie aan het publiek zien

Phonographer tot een inter
nationaal evenement kan

Doorlopend

uitgroeien.

Exposities in de Sint Joriskerk,
de Sint Fransiscus Xaveriuskerk,

In april 2022 wordt op een

de Johanneskerk. Theater de

nader te bepalen manier een

Lieve Vrouw, Hoeve Groot

expositie in samenwerking met

Zandbrink in Leusden en de

de organisatie van de Zilveren

Stuw in Hoevelaken dragen

Camera gerealiseerd.

ertoe bij dat 033Fotostad
‘wortelt’ in de stad en regio

