
Nieuwsbrief KEIK 2018 
 
Afgelopen jaar hebben we wederom een geslaagde KEIK kunnen organiseren! Zonder jullie kunst 
was dit niet mogelijk geweest. Hierbij willen wij als organisatie van KEIK dan ook alle 
deelnemende kunstenaars bedanken!!! 
De afgelopen maanden is de organisatie druk bezig geweest met vergaderen en brainstormen voor 
KEIK 2018. Vanzelfsprekend hebben wij ook teruggekeken op KEIK 2017. 
 
Een kleine terugblik 
Keik 2017 heeft een recordaantal bezoekers getrokken. Dit kwam mede omdat wij onze expositie 
voor het eerst in de Bethelkerk aan de Lanen organiseerden. De Grote Kerk was helaas niet 
beschikbaar voor ons in 2017. Het blijkt dat de locatie wat beter te vinden is voor bezoekers omdat 
de Lanen centraler gelegen zijn. Daarnaast hebben wij ons voordeel kunnen doen met de 
gelijktijdige organisatie van Kunst Achter de Ramen op de Lanen, het gelijktijdig plaatsvinden van 
het Lanenkaatsen en het houden van KEIK tijdens de Harlinger Feestweek! 
Onze bezoekers hebben kunnen genieten van de diversiteit van de kunst die tentoongesteld was; 
deze diversiteit is wat KEIK maakt! 
 
Met een lovend juryrapport werd de KEIK-prijs 2017 gewonnen door Alie Kielstra met het 
schilderij Cambuursupporters op weg naar een wedstrijd in Amsterdam. 

 
 
Winnares van de KEIK camera-award 2017 is Marja Driessen-Diessel. met haar foto: Drie dames in 
Valencia.   

 
 
De publieksprijs, in het leven geroepen omdat het publiek erg belangrijk is voor KEIK, werd 
gewonnen door Ineke Veltman met het schilderij Old and wise. 
 



 
 
KEIK 2018 
Het succes van afgelopen jaar heeft ons doen besluiten om KEIK 2018 wederom tijdens de 
Harlinger Feestweek te organiseren, dus van 4 t/m 9 juni 2018. Ook het kunstevenement Kunst 
Achter de Ramen zal dan weer tegelijkertijd plaatsvinden. We kunnen weer gebruik maken van de 
Bethelkerk op de Lanen! 
 
Het tijdstip en de locatie geeft ons ook gelegenheid voor een nieuw initiatief. We gaan dit jaar een 
kunstmarkt organiseren op zaterdag 9 juni. Dit is traditioneel de drukst bezochte dag van de 
Feestweek. Ook het Harlinger Straatfestival vindt dan plaats. Wij verwachten dan ook veel publiek. 
Vanzelfsprekend is er ook live-muziek tijdens de kunstmarkt. Graag vernemen wij van u of u 
belangstelling heeft om een kraam te huren om zelf uw kunstwerken te verkopen. Alleen 
deelnemers van ons kunstevenement zullen in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de 
kunstmarkt. Wij zien dit namelijk als een waardevolle toevoeging voor onze kunstenaars. Mocht u 
belangstelling hebben, dan kunt u dit op ons inschrijfformulier aangeven. 
 
Website 
Wegens overstapproblemen is onze website op dit moment uit de lucht. Op korte termijn komt onze 
website op het adres www.keik-harlingen.nl in de lucht. (dus met koppelteken ertussen). We houden 
u op de hoogte! U kunt ons bereiken via: info@keik-harlingen.nl. 
 
Veiling 
Het bestuur van KEIK heeft besloten de kunstveiling voor het goede doel (Stichting Michael 
Wings) dit jaar over te slaan. Wij hebben het voornemen om in 2019 weer een kunstveiling  te 
organiseren. Mocht u een kunstwerk beschikbaar willen stellen, dan kan dat natuurlijk altijd, graag 
zelfs! Via info@keik-harlingen.nl vernemen wij graag van u! 
 
Expositieboekje KEIK en Kunst Achter de Ramen 
Wij willen dit jaar een expositieboekje uitbrengen waarin wij naast aandacht aan ons 
kunstevenement zelf, vooral ook informatie willen geven over enkele van onze kunstenaars. Wij 
willen jullie dan ook vragen of jullie een stukje met foto willen sturen zodat wij dit kunnen 
opnemen. Dit is geen verplichting overigens. We hebben ruimte voor een behoorlijk aantal stukjes. 
 
Sponsoren 



In het expositieboekje zullen diverse sponsoren worden opgenomen. Mocht u willen sponsoren of 
contacten hierin hebben, dan vernemen wij dat graag via info@keik-harlingen.nl. Onze sponsoren 
zorgen ervoor dat wij financieel in de gelegenheid zijn om ons kunstevenement te organiseren. 
 
Inschrijven 
Graag ontvangen wij uw inschrijfformulier zo spoedig mogelijk. Ook als u er nog niet uit bent  
welke kunstwerken u wilt exposeren. Stuur dan het inschrijfformulier alvast in en geef aan dat u 
later de gegevens voor de kunstwerken aangeeft. 
 
Inschrijfformulier  KEIK 
Het volledig ingevuld formulier kunt u sturen naar inschrijven@keik-harlingen.nl of per post 
naar Postbus 17, 8860 AA Harlingen. Fysiek kunt u het formulier ook afgeven bij Fides 
Diensten (Zuiderhaven 73A). 
 
Gegevens deelnemer: 
 
Naam  
Adres  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
E-mail adres  
 
 
 
 
 
 
Gegevens kunstwerken: 
 
Titel kunstwerk:  
Afmetingen:  
Prijs:  
Categorie: (Svp aankruisen) 
 Schilder- en tekenkunst 
 Grafiek 
 Fotografie 
 Ruimtelijk werk 
 
 
 
Titel kunstwerk:  
Afmetingen:  
Prijs:  
Categorie: (Svp aankruisen) 
 Schilder- en tekenkunst 
 Grafiek 
 Fotografie 
 Ruimtelijk werk 
 
 
Ik heb interesse voor de kunstmarkt om mijn kunstwerken te verkopen: ja/nee 
(Zo ja, dan nemen wij contact met u op voor nadere informatie) 
 
Ten behoeve van de inrichting van de expositie verzoeken wij u een foto mee te 
sturen als bijlage. 
 
Tot KEIK 


