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In 2017 kwam een aantal personen, woonachtig in de regio Rivierenland, bijeen om van 
gedachte te wisselen over hoe kunstuitingen een meer zichtbare en een meer 
maatschappelijke verrijking in de regio zouden kunnen worden. 
Volgens de deelnemers aan dat overleg zou dat kunnen worden gerealiseerd via periodiek 
te organiseren beeldende kunst evenementen. 
Besloten werd om dit idee verder uit te werken in een initiatiefgroep. 
 
In de initiatiefgroep ging het niet alleen over de eventueel te organiseren evenementen, 
maar ook over het verder uitwerken van het idee dat kunst naast het autonome karakter dat 
kunst kenmerkt, ook een maatschappelijke impact zou moeten hebben.  
 
Wat de te organiseren evenementen betreft werd al snel duidelijk dat dit zonder subsidies 
van fondsen onhaalbaar zou zijn. Het was dus noodzakelijk een rechtspersoon te creëren: de 
stichting BKE (Beeldende Kunst Evenementen) Stroming Rivierenland. 
 
De Stichting BKE heeft de ANBI-status aangevraagd. Verder is van belang te weten dat ze 
zonder winstoogmerk werkt.  
 
 
 

Visie, ambitie, doelen 
 

Visie 
Wij denken dat de creatieve kracht van kunstenaars – een kracht die leidt tot een bewuste 
creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding – ook 
een katalysator kan zijn bij het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke en 
economische vraagstukken. 
 
Ambitie 
Wij willen de denkkracht en creativiteit van kunstenaars in contact brengen met de 
denkkracht en creativiteit van ondernemers en beleidsmakers, om op hun vragen 
oplossingen/richtingen te bedenken die buiten het blikveld van de ondernemer en 
beleidsmaker ligt (out of the box) en zo een impuls te geven aan een nieuwe richting. 
 
Daarom willen wij een platform zijn waarin kunstenaars en zij die oplossingen voor 
maatschappelijke en economische vraagstukken moeten zien te vinden, met elkaar in 
contact worden gebracht. 
 
 
 



Doelen 
1. Het organiseren dan wel doen organiseren van beeldende kunst evenementen in de 
 regio  Rivierenland waarbij creatief denkers en kunstenaars in kruisbestuiving met 
 derden (organisatie,  bedrijven en instellingen) komen tot een nieuw proces, product 
 of innovatie.  
2. Het communiceren van de resultaten van de beeldende kunst evenementen met de 
 bevolking en het onderwijs in Rivierenland in cultuur-educatieve activiteiten.   
3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in ruimste zin 
 verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.  
 
  
 

Een rijk en gevarieerd activiteitenprogramma 
 
 
Wij denken dat er om de drie jaar een (thema-gerichte) beeldende kunst evenement kan 
worden georganiseerd. Dan laten we de resultaten aan de inwoners van de regio zien wat 
de kruisbestuiving tussen kunstenaars/creatief denkers en ondernemers en/of beleidsbepalers 
heeft opgeleverd. 
 
Deze kruisbestuiving leidt – zoals ons dat voor ogen staat – ook tot een begeleidend rijk en 
gevarieerd activiteitenprogramma, gerelateerd aan het thema. Wij denken in dit verband 
aan 
* exposities van regionale en lokale kunstenaars die aan het evenement hebben 
 deelgenomen;  
*  speciale culturele activiteiten in theaters en schouwburg met dans, toneel, muziek  en 

literaire inhoud; 
* bijzondere exposities in regionale musea; 
* arrangementen in het kader van recreatie en toerisme; 
* een specifiek aanbod aan educatieve activiteiten voor schoolgroepen kinderen, 
 jongeren en volwassenen. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met 
lokale/regionale  culturele instellingen als Zinder Cultuureducatie en het Regionaal 
Archief Rivierenland. 

De bewoners van de regio Rivierenland krijgen de beleving van een bijzonder 
kunstevenement in ‘hun eigen achtertuin’. Zo denken wij kunst dichter bij de bewoners van 
regio Rivierenland te brengen. Kunst die uniek is en die hen trots maakt in deze regio te 
wonen.  
 
 

Media 
 
 
De Stichting BKE Stroming Rivierenland is zichtbaar op internet en via sociale media:  
www.bke-rivierenland.nl  
www.facebook.com/bkestromingrivierenland 
 
 
 

Bijlagen 
 
 

1. Statuten stichting BKE Stroming Rivierenland 
2. Het projectplan van het BKE-project Hommage Hofleveranciers 
 


