PERSBERICHT, 16 januari 2021
Aanmelding voor Vreemde Gasten 2022 geopend
Vreemde Gasten: twee dagen lang beeldende kunst in huizen en tuinen in de Amersfoortse
binnenstad. Vorige keer kon dit tweejaarlijkse evenement niet doorgaan, maar de organisatoren
gaan ervan uit dat coronamaatregelen dit jaar niet opnieuw roet in het eten zullen gooien. Op
zaterdag 1 en zondag 2 oktober gaan in het centrum van Amersfoort tientallen deuren open voor
kunstliefhebbers, mensen die geïnteresseerd zijn in historische huizen en architectuur, toevallige
voorbijgangers en mensen die het gewoon leuk vinden om eens achter al die mooie gevels te kijken.
In die huizen zijn dan kunstenaars te gast die een binding hebben met Amersfoort. Ze laten er recent
werk zien: schilderijen, beelden, prenten, tekeningen, foto's, beelden, keramiek, glas- en
textielkunst, sieraden en andere objecten.
Aanmelding voor kunstenaars en locaties gestart
Vanaf nu staat de aanmelding voor de zesde editie van Vreemde Gasten open, zowel voor
kunstenaars als bewoners die ruimte beschikbaar willen stellen. Kunstenaars die in Amersfoort of
omgeving wonen of werken, die er gewoond of gewerkt hebben of op een andere manier een band
met de stad hebben en hun werk onder de aandacht van een breed en divers publiek willen brengen,
kunnen zich tot en met uiterlijk 1 maart aanmelden op www.vreemdegasten.nl. Ook mensen die
binnen de eerste Amersfoortse stadsomwalling wonen en het leuk vinden om Amersfoortse
kunstenaars en vreemde gasten over de vloer te hebben, kunnen daar via een aanmeldformulier de
organisatoren van Vreemde Gasten laten weten dat ze hun woonkamer, hal, tuin, souterrain of
welke plek in huis dan ook beschikbaar willen stellen. Na sluiting van de inschrijftermijn gaat een
commissie aan de slag met de selectie van de deelnemende kunstenaars.
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Vreemde Gasten
Vreemde Gasten is een gratis te bezichtigen expositie van hedendaagse kunst op meerdere locaties
in de binnenstad van Amersfoort. In historische panden en markante woonhuizen exposeren
bekende en minder bekende kunstenaars uit de regio. Alle bezoekers van deze kunstdagen, die in de
even jaren in het eerste weekend van oktober worden gehouden, zijn vreemde maar welkome
gasten!
Vreemde Gasten wordt georganiseerd door de Werkgroep Vreemde Gasten (vallend onder Stichting
Kunst in Amersfoort); allemaal enthousiaste vrijwilligers met een speciale band met Amersfoort
en/of kunst.
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