
open wand
4 t/m 28 november
Thema: ‘Uit het leven gegrepen’ 



Laat uw kunstwerk zien bij de ‘Open Wand’ tentoonstelling
Van 4 tot en met 28 november stellen de Bibliotheek aan de Vliet en de Kunstuitleen in Rijswijk 
hun “Wand” beschikbaar voor alle amateurkunstenaars uit Rijswijk. Het thema is ‘Uit het leven 
gegrepen’ en sluit aan bij de campagne Nederland Leest ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’.

aanleveren van uw kunstwerk
Meld van tevoren uw kunstwerk aan door een 

e-mail te sturen naar Jacqueline van Munster via

jvmunster@bibliotheekaandevliet.nl.

• Vertel in maximaal 40 woorden iets over uw 

kunstwerk of uzelf;

• Geef het formaat van uw kunstwerk aan;

• Tot en met 2 november kunt u uw kunstwerk 

inleveren bij de Kunstuitleen in Rijswijk.

Er is een beperkte ruimte, dus meld uw kunstwerk 

zo snel mogelijk aan.

wat voor kunst kan worden ingeleverd?
Schilderijen, druktechnieken, fotografie, 

objecten (eigenlijk alle kunstvoorwerpen). Ook 

kunstwerken buiten het thema ‘Uit het leven 

gegrepen’ zijn welkom.

eisen kunstwerken
• Formaat maximaal 70x90 cm; 

• Indien nodig ingelijst;

• Ophangsysteem achterzijde kunstwerk 

overdwars met dun metaaldraad.

open dag kunstuitleen
Op zaterdag 28 november bent u van harte 

welkom op de Open Dag van de Kunstuitleen in 

Rijswijk. U kunt van 10:00 - 16:00 uur meedoen 

aan leuke activiteiten en de collectie bekijken. Om 

15:00 uur wordt de ‘Open Wand’ tentoonstelling 

feestelijk afgesloten.

Bibliotheek Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101

2288 AG Rijswijk

www.bibliotheekaandevliet.nl/kunstuitleen

Telefoon: 070 2400 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl
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ontmoeting in beeld
Tussen eind oktober en begin november worden er diverse workshops, lezingen en andere 

activiteiten georganiseerd door ‘Ontmoeting in Beeld’.

Dit initiatief is ontstaan vanuit de Rijswijkse Kunstuitleen, galerie Arti-Shock en de gemeente 

Rijswijk vanuit de projectgroep Cultuurvisie 2030 vanuit de gemeente. Met dit initiatief bieden 

we de inwoners van Rijswijk een platform om hier een bruisend cultuurklimaat te creëren met 

tentoonstellingen, debatten, workshops, netwerkcafe’s en meer.


