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Beste kunstenaar, 
 
In deze tijd van afstand houden wordt het ene na het andere evenement gecanceld. We begrijpen het 
heel goed dat in deze onzekere tijden deelnemers nu niet hun huizen en ateliers open kunnen stellen 
om mensen te ontvangen. 
Het is echter ook een tijd waarin we hunkeren naar kunst en cultuur en een tijd waar nieuwe, 
creatieve, alternatieven ontstaan. 
 
De Atelierroute Groot Woerden zoals we die kennen gaat dit jaar niet door. Deelnemers die al betaald 
hebben krijgen hun geld retour. 
Maar we hebben wel een alternatief om een positief signaal af te geven en kunst te laten zien. 
 
We concentreren deze alternatieve atelierroute in de binnenstad van Woerden, omdat het dan qua 
organisatie het meest overzichtelijk blijft en door de concentratie een sterker concept geeft. 
Op dit moment is hier #Woerdenslint te zien. Een lint dat mensen verbindt. Laten wij een 
#WoerdensKunstlint maken met kunst in de etalages in de binnenstad. Cultuur is de drager van de 
binnenstad. Met kunst in de etalages creëren we een win/win situatie voor kunstenaars, 
kunstliefhebbers en ondernemers.  
 
Momenteel zijn er in de Voorstraat 15 winkeliers die al twee weken voorafgaande aan en tijdens de 
atelierroute kunst in de etalage hebben. We gaan proberen dit uit te breiden in de rest van de 
binnenstad. Bij alle kunstwerken komt informatie te staan met een QR code. Zodra deze gescand 
wordt komt er meer informatie over het werk en de maker. Een overzicht van deelnemers met 
adressen is te zien op onze website en men kan een deelnemerslijst downloaden. Ook zorgen we 
voor de PR maken we weer een ansichtkaart die we bij VVV’s in de omgeving leggen. 
 
De alternatieve atelierroute verbinden we van onze oude datum (1e weekend september) tot onze 
huidige datum (1e weekend oktober). Vrijdag 4 september tot zondag 4 oktober 
 
Het thema VRIJ houden we aan. In de vorige nieuwsbrief heeft u daarover kunnen lezen. Dit thema 

kunt u ook gebruiken in relatie tot de coronatijd, waarin wij nu leven.  
Ook de publieksprijs blijft. 
 
Uiteraard is dit thema niet verplicht. 
 
Voordat wij de winkeliers gaan benaderen willen we graag van u als kunstenaar weten of u aan deze 
alternatieve atelierroute mee wilt doen. 
Iedereen die in de gemeente Woerden woont, dus ook Harmelen, Kamerik en Zegveld kan 
deelnemen.  
 

Inschrijven: 
U kunt zich inschrijven d.m.v. bijgaand formulier in te vullen.  
De kosten bedragen € 10,00 per deelnemer. Dit bedrag dient uiterlijk 1 juni 2020 op onze 

bankrekeningnummer NL 28 INGB 0009 442563 t.n.v. Atelierroute Groot Woerden te zijn 
bijgeschreven. 
 
Met het insturen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het tijdig aanleveren van het te 
exposeren kunstwerk in een van de etalages. 
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De PR voor de route gaat via de lokale en regionale media. Op onze website wordt u bijna een jaar 
lang met foto’s, uw CV en contactgegevens gepresenteerd. 
 
Voor deelname aan de atelierroute gelden de volgende spelregels: 

 Om de kwaliteit van de route te garanderen zal een externe (dus onafhankelijke) commissie van 
deskundigen nieuwe deelnemers balloteren. Bij de beoordeling van het kunstwerk wordt gekeken 
naar originaliteit, vakmanschap en artisticiteit.  
Het advies van deze commissie is bindend. 

 In het geval dat een inschrijving niet wordt geaccepteerd wordt het inschrijfgeld teruggestort. 

 Het kunstwerk moet professioneel worden gepresenteerd (mooi ingelijst, goed afgewerkt etc.) en 
voorzien van een goed hang- of plaatsing systeem, kortom expositie klaar. 

 
Mocht u voorkeur hebben voor een winkel in de binnenstad, dan kunt u dit aangeven en zullen wij 
proberen daarmee rekening te houden, echter het bestuur van de atelierroute beslist. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Atelierroute Groot Woerden. 
 
 
 
 
 
 

Steeds zijn wij op zoek naar nieuwe sponsors en adverteerders. 

Heeft u suggesties, laat het ons weten. 

U kunt het doorgeven aan tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl 
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