
 ‘MonumentMakers’ zoekt ambitieuze makers   

 

Op het Fort bij Aalsmeer werken, zowel in het fort als op de 

fortboerderij, tientallen vrijwilligers met hart en ziel aan 

het behoud en waardevol gebruik van dit monument. 

Tijdens de Open Monumenten Dagen 2021 (het weekend van 11 en 

12 september) zal het publiek op een bijzondere manier met 

deze vrijwilligers kennis maken. 

Het project MonumentMakers heeft als centrale activiteit een 

expositie van (kunst)werken die gebaseerd zijn op de verhalen 

van de vrijwilligers. Waarbij het vakmanschap van de 

vrijwilliger de inspiratie vormt voor de werken die door de 

makers worden ontwikkeld.  

We zijn op zoek naar ambitieuze makers die met hun creatieve 

talent dit vakmanschap in beeld willen brengen.  

Selectiecriteria 

Ben je geïnteresseerd? En herken je jezelf in de volgende 

selectiecriteria?  

• diversiteit in kunstdisciplines, en ‘cross overs’ zijn 

welkom,  

• focus op jonge makers met ervaring in het sociaal domein  

• affiniteit met de verbeelding van een thema op basis van 

groot inlevingsvermogen in en / of nieuwsgierigheid naar 

het dagelijkse werk van een ander (de monumentmaker op 

het fort),  

• affiniteit met het fort en het landschap er omheen, en in 

het algemeen de Haarlemmermeer  

• geschiktheid om zelfstandig in korte tijd op locatie een 

‘kunstwerk’ te produceren, binnen het geformuleerde 

thema, in samenwerking met curator en overige makers en 

de behoefte om van elkaar te leren, 

We hanteren hierbij de volgende randvoorwaarden: 

• beschikbaarheid in eind augustus en eerste helft van 

september om op locatie ‘te maken’ en in het weekend van 

11 en 12 september a.s. aanwezig te zijn bij de 

presentatie,  

• bereidheid om in de week voorafgaand aan het OMD weekend 

‘de eigen kijk op vakmanschap’ te delen in een dialoog 

over ‘vakmanschap’ met sponsors en partners,  

• mogelijkheid meenemen dat het kunstwerk voor langere tijd 

een plek kan krijgen in het landschap en/of gebouwen van 

het fort. 



Ben je nog steeds geïnteresseerd? Fijn. Dan komen we graag met 

jou in contact. Stuur ons uiterlijk vrijdag 30 juli a.s. een 

korte reactie naar  monumentmakers2021@gmail.com en laat ons 

in een korte presentatie zien welk werk je eerder hebt 

gemaakt.  

 

Begin augustus stellen we een longlist van makers samen en  

vervolgens kiezen we hieruit een shortlist van 6 kunstenaars. 

Begin augustus hoor je van ons of je geselecteerd bent.  

Er is voor de geselecteerde makers een vergoeding beschikbaar. 

 

 

Oh ja, ook nog belangrijk! 

Graag bij jouw reactie de volgende gegevens vermelden:  

• naam, emailadres en telefoonnummer.  

• omschrijving van jouw makerschap  

• in week 34, ma 23 augustus t/m zon 29 augustus, zullen de 

vrijwilligers en makers aan elkaar worden voorgesteld. 

Het project zal dan nader worden toegelicht en er kunnen 

afspraken tussen vrijwilliger en maker worden gemaakt. 

Deze ontmoeting zal op het Fort bij Aalsmeer 

plaatsvinden.  

 

Als je nog vragen hebt, graag contact opnemen met Jantine Hos 

(info@rawelements.nl) of Paul Bos (info@boerbos.nl).    

 

Alvast dank voor je aandacht en zien uit naar je reactie! 

Hartelijke groet, 

 

Monika van der Ent 

Curator ‘MonumentMakers’  

(directeur Pier K Centrum voor Kunst en Cultuur in Haarlemmermeer) 
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