
 

Amsterdam,  23 mei 2013 
 

Betreft: 4e editie Henk Veen Rembrandt Kunstplein 2013 
 
 

Beste kunstenaar, 
 
In navolging van het meer dan geslaagde Henk Veen Rembrandt Kunstplein in  de 

voorgaande jaren, organiseert kunstenaar Henk Veen op zaterdag 1 juni 2013 de 
4e editie van het Henk Veen Rembrandt Kunstplein 2013. Na de successen van de 
afgelopen jaren, is in overleg met de ondernemers en collega kunstenaar Henk 
Veen, alles uit de kast gehaald om er wederom een gezellig en hoogwaardig 

evenement van te maken. Wat is nou mooier om dit op de plek waar een festijn als 
deze echt thuis hoort, namelijk aan de voet van de grootmeester Rembrandt zelf. We kunnen dat 
natuurlijk niet alleen, daarom nodigen we je graag uit om deel te nemen aan dit grootste - en plein 
air - kunstfestijn van Nederland. Je kans om alle Amsterdammers en bezoekers van onze stad je 
talent te laten zien. Iedere kunstenaar, zowel amateur als professioneel, is van harte welkom!! 
Deelname is gratis! 

 
Wanneer 
Op zaterdag 1 juni 2013 wordt het Rembrandtplein voor één dag omgetoverd in het Henk Veen 
Rembrandt Kunstplein. Het festijn start om 12.00 uur. De aangemelde kunstenaars dienen hun 
zelf meegenomen lege canvas doek met formaat 60 x 80 cm eerst te laten stempelen aan 
de achterzijde bij de organisatietafel midden op het Rembrandtplein. Voor dit jaar dienen de 

kunstenaars in tegenstelling tot vorige jaren, zelf hun lege schilderij met formaat 60 x 80 cm mee te 

nemen. Waarna alle kunstenaars een plek op het plein mogen uitzoeken om hun talent aan het talrijk 
aanwezige publiek te tonen. Onverwachts hebben wij drie weken geleden te horen gekregen dat het 
jaarlijkse beschikbare budget uitgegeven is aan de beelden van Rembrandt op het plein, waardoor de 
kunstenaars zelf hun lege doek voor de wedstrijd en drinken mee zullen moeten nemen. Natuurlijk 
laten wij ons daardoor niet weerhouden en gaan er weer een mooi evenement en feestje van maken 
met elkaar. 
 

Thema 
Het thema van dit jaar is: "400 jaar Amsterdamse Grachten’.  Het jaar 2013 is een bijzonder jaar 
voor Amsterdam. een jaar waarin de samenkomst van zoveel rijke Amsterdamse geschiedenis zorgt 
voor een aaneenschakeling van unieke gedenkwaardige momenten. In 2013 is het exact 400 jaar 
geleden dat Amsterdam begon met de aanleg van de grachtengordel. Sinds 2010 staan de 
Amsterdamse grachten op de Unesco World Hermitage List als beschermd cultureel erfgoed.  

 
Muziek 

De dag zal traditiegetrouw worden afgesloten met gezellige muziek en optredens, waarbij Peter Faber, 
acteur in theater, televisie en film en bekend van o.a. Schatjes!, Mama is boos!, Ciske de Rat, De 
Jantjes, Soldaat van Oranje, Van Speijk, zijn eigen show zal neerzetten en de show met zijn jongeren 
uit het project Hangen of Leven, van zijn Peter Faber Stichting. Ook zal de grondlegger van de 
Nederlandse rap, NR1 Rocks van THC Recordz zijn rapnummers laten horen. 

 
Belangrijk om te weten 
In tegenstelling tot voorgaande jaren dienen de kunstenaars voor dit jaar zelf hun nog lege schilderij 
met formaat 60x80cm mee te nemen. 
De kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de plaats waar hij/zij 
geschilderd heeft. Indien dit niet het geval is worden de kosten voor de schade en of vervuiling 
verhaald op de kunstenaar zelf. 

En je krijgt tot uiterlijk 18.00 uur de tijd om je schilderij, airbrush of tekening in te leveren bij de 
organisatietafel. 
 

 



 

Er zijn vele leuke en mooie prijzen beschikbaar gesteld door diverse ondernemingen:  
1ste prijs:  Diner 2 pers @ De Amstelhoeck – gesponsord door De Amstelhoeck en  

2 toegangskaarten Amsterdam Museum t.w.v. 20 euro – gesponsord door  
 Amsterdam Museum 

2de prijs:  Gratis entrée Jantjes Verjaardag 2 pers  +  Gratis Bottle service twv € 120,-  
- gesponsord door Jantjes Verjaardag en  
2 toegangskaarten Amsterdam Museum t.w.v. 20 euro – gesponsord door  

Amsterdam Museum 
3de prijs:  Talens set Rembrandt – Soft Pastel Box t.w.v. 40 euro – gesponsord door 

Royal Talens en 2 toegangskaarten Amsterdam Museum t.w.v. 20 euro  
– gesponsord door Amsterdam Museum 

4de prijs:  Talens set Rembrandt – Acrylic Colour t.w.v. 40 euro – gesponsord door  
Royal Talens en 2 toegangskaarten Amsterdam Museum t.w.v. 20 euro  

– gesponsord door Amsterdam Museum 
5de prijs:  Twee toegangskaarten Amsterdam Museum t.w.v. 20 euro – gesponsord door  
  Amsterdam Museum 
 
Een deskundige jury, o.a. Peter Faber, Frank Basten Unijobs en kunstenaar Henk Veen, zal net als 
voorgaande jaren, bepalen welke doeken in de prijzen vallen. De winnaars worden op dezelfde dag 
nog bekend gemaakt om 19.00 uur. De kunstwerken moeten na het evenement direct meegenomen 

worden.  
 
Deelname 
Indien je wilt deelnemen kun je bijgaand formulier z.s.m. volledig ingevuld per e-mail sturen naar 

kunstschilderhenkveen@chello.nl, of per post naar: Henk Veen Kunstplein Rembrandtplein 2013, 
Bergmolen 31, 1035 BB Amsterdam. Na ontvangst van je inschrijving, ontvang je een bevestiging van 
deelname. Let wel, voor dit jaar je eigen canvas doek meenemen van 60 x 80 cm! Lees meer op 

www.henkveen.nl. 
 
Met dank aan alle sponsors die het Kunstplein hebben mogelijk gemaakt: Uitzendbureau 
Unijobs, Provid Projecten, Café de Amstelhoeck, Café Jantjes Verjaardag, Royal Talens, 
Amsterdam Museum. 
 

Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Freeda management Henk 
Veen en medeorganisator Kunstplein Rembrandtplein, telefoonnummer 06 28135247. 
Wij wensen je heel veel plezier tijdens het evenement op het Rembrandtplein in Amsterdam. 
Graag tot ziens op zaterdag 1 juni 2013! 
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