
Ben je een medewerker of student van HKU en heb je een goed idee voor een 
presentatie in AG? Of ben je alumnus van HKU en heb je een ambitieus plan 
voor een project met AG? Ben je een externe culturele partner in de stad 
Utrecht en heb je interesse in een tentoonstelling, liefst in samenwerking met 
HKU-ers? DOE EEN VOORSTEL! 
 
___________________________________________________________________ 
 
Aanvraagformulier voor tentoonstelling of event in AG 
 
1. AANVRAGER 
- datum 
- naam 
- studierichting(en) 
- email 
- telefoon 
 
2. DEELNEMERS (a, b, c, of combinatie) 
a.  Welke studenten (studierichting en jaar + aantal) 
b.  Namen alumni 
c.  Heb je geen directe relatie met HKU maar wel plannen… Culturele partners 
kunnen contact opnemen. 
 
3. SOORT PROJECT 
a. Tentoonstelling (meestal 3 of 4 weken) 
b. Event (1 avond, 1 dag of een paar dagen) 
 
4. VOORKEURSPERIODE 
 
5. KORTE INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING 
 
6. DOELSTELLING (o.a. wie is het beoogde publiek?) 
 
7. BEELDMATERIAAL, WEBSITES, ETC. 
 
 
HOE WERKT DE AG? 
 
Partijen die zijn verbonden aan HKU - met name op de terreinen Beeldende kunst, 
Media, Design en Games & Interaction - kunnen een aanvraag voor een event of 
tentoonstelling indienen. Dat geldt in de eerste plaats voor studieleiders, docenten, 
studenten en alumni. Voorstellen van externe (culturele) partijen uit de stad zijn ook 
welkom, mits een zinvolle verbinding met het onderwijs tot de mogelijkheden behoort. 
De AG streeft naar een jaarprogramma waarin afwisselend verschillende 
kunstdisciplines aan bod komen. 
De kunst- en presentatiecommissie zal binnenkomende voorstellen beoordelen op 
haalbaarheid, kwaliteit en relevantie voor het AG-programma. Deze commissie 
bestaat uit een voorzitter, vier docenten van verschillende HKU-studierichtingen en 
de tentoonstellingscoördinator - voor namen zie ‘Over AG’ op de website. 



Er is geen vaste termijn waarin een voorstel binnen moet zijn, maar een planning van 
minimaal twee maanden voorafgaand aan de ideale presentatieperiode maakt de 
kansen groter. In juli en augustus heeft de AG een zomerstop. Voor tentoonstellingen 
wordt meestal een kleine week opbouwtijd gereserveerd, tot aan een feestelijke 
opening op een vrijdag om 17.00 uur. 
 
WAT BIEDT DE AG? 
 
-  Een fantastische ruimte in het centrum van Utrecht. 
-  Meer dan twintig jaar ervaring met het presenteren van zeer uiteenlopend werk van   
   aanstormende talenten tot gelouterde professionals uit verschillende  
   kunstdisciplines. 
-  Hulp bij de organisatie en begeleiding bij het onderzoeken en uitvoeren van een  
   geschikte presentatievorm, met name bij projecten met studenten. 
-  Communicatie-uitingen (uitnodigingen, social media, etc.) in de lijn van het AG- 
   beleid. 
-  Een bescheiden budget voor presentatiemateriaal. 
-  Beschikbaarheid van gereedschap en apparatuur. 
-  Een feestelijke opening. 
 
AANDACHTSPUNTEN (ter aanbeveling, niet allemaal noodzakelijk) 
 

• Is er sprake van een inhoudelijke samenhang? 
• Is het project (ook) interessant voor publiek van buiten HKU? 
• Draagt het project bij aan het onderwijs? 
• Hebben de eventueel betrokken studenten voldoende ruimte voor dit project in 

hun  onderwijsprogramma? 
• Haakt de presentatie aan bij de actualiteit binnen de discipline? 
• Worden verschillende vakgebieden met elkaar verbonden? 
• Zoekt de presentatie actief verbinding met de stad en/of het werkveld? 
• Is er sprake van een randprogramma (event, lezing, workshop, seminar, etc.)? 
• Zijn de exposanten als suppoost beschikbaar tijdens openingstijden? 

 
MAIL JE VOORSTEL NAAR 
Peter van Dijk 
academiegalerie@hku.nl 
 
 
 
 
 


