k

u

n

s

t

a

l

s

m

e

d

i

c

i

j

n

Kunstcommissie KAM:
Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501, 1800 AM ALKMAAR
kam@nwz.nl
www.nwz.nlkam

Belangrijke informatie over exposeren in de Noordwest Ziekenhuisgroep,
locatie Alkmaar
Kunstcommissie KAM (Kunst Als Medicijn)
De kunstcommissie KAM is een groep van enthousiaste vrijwilligers die werkzaam zijn in de Noordwest
Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar en er voor zorgt dat er wisselende exposities te zien zijn in het ziekenhuis.
Ook beheert de commissie een eigen kunstcollectie.

Info met betrekking tot de te exposeren werken
Om een keuze van uw werk te kunnen maken is een minimum aantal werken van 20 tot 25 goed, ingelijst
werk nodig.

De locaties
In de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, bevindt zich een aantal locaties waar kunst geëxposeerd
kan worden.
1.

De hoofdlocaties:
• vitrine hoofdingang (huisnr. 070) met losse vitrines in de hal (t.o. huisnr. 035)
• wanden bij de Rode trap (nabij huisnr. 035) begane grond
• wanden ingang Metiusgracht begane grond en tussenhal (huisnrs. 010 en 028) begane grond

2.

De nevenlocaties:
• wanden in de lange gang (huisnr. 040 en verder) begane grond
• vitrines ingang Metiusgracht (nabij huisnr. 010) begane grond
• vitrines open ruimte bij de Rode trap, begane grond
• wanden lange gang 1e verdieping en rond de trap (nabij huisnr. 130) 1e verdieping
• het Stiltecentrum (nabij huisnr. 135) 1e verdieping
• open ruimte bij de Rode trap, begane grond

Kritische beoordeling door de KAM
De kunstcommissieleden bekijken de verzoeken kritisch. De KAM wil ervoor zorgen dat er kwalitatief goede
kunst getoond wordt, die door een groot publiek gewaardeerd wordt en niet als aanstootgevend, pijnlijk of
confronterend ervaren wordt. Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar is in die zin geen galerie.
De KAM expositie wordt gehouden in een instelling waar mensen komen, die hier meestal niet om leuke
redenen verblijven.
Vandaar dat wij kunst als medicijn willen aanbieden aan de bezoekers van het ziekenhuis.
Onze kunst biedt troost, afleiding en inspiratie.

Indien wij uw verzoek honoreren, dan ontvangt u van ons informatie over:
• de periode waarin de expositie plaatsvindt:
- december, januari, februari
- maart, april, mei
- juni, juli, augustus
- september, oktober, november
• de locatie waar geëxposeerd wordt
• de contactpersoon van de KAM die u begeleidt
• de datum van inrichten/afbreken van de expositie ( let op, uitsluitend op deze dagen!)
• het expositiereglement van de KAM en een door u te ondertekenen verklaring

De kosten voor exposeren
Wij vragen u een bijdrage voor de administratieve kosten en voor de verzekering van uw kunstwerken tijdens
uw expositie. Binnen de muren van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, zijn uw kunstwerken
verzekerd tegen diefstal en beschadiging tot een maximum van € 20.000,-- per expositie.
Deze kosten bedragen voor de onder 1 genoemde locaties € 90,--, voor de onder 2 genoemde € 45,-Dat de bedragen verschillen heeft te maken met het aantal mensen dat de locaties bezoekt en de uitstraling
die de locaties hebben als expositieruimte.
De verzekering dekt kunstwerken voor beschadiging en diefstal tot een maximum van 75% van de verzekerde
waarde per gebeurtenis. Exposities met een totale verkoop- of verzekeringswaarde boven de € 20.000,-- zijn
slechts verzekerd indien hier vooraf met de KAM afspraken over zijn gemaakt.

Film
De KAM heeft in 2013 een filmpje gemaakt over haar werkwijze.
Mogelijk geeft dit u een goed idee van ons doel ‘troost, afleiding en inspiratie’ en werkwijze .
Link: https://youtu.be/o6DtGIxiujo
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw verzoek om te exposeren met
belangstelling tegemoet en/of gaan met uw verzoek aan de slag.
Namens de KAM,

Vriendelijke groeten,
Jacqueline van Veen
Secretaresse werkgroep Expositie
KAM / Kunst als Medicijn
Noordwest Ziekenhuisgroep

