
Hierbij een overzicht van de belangrijkste opmerkingen n.a.v. de ingevulde mini-enquetes over 
deelname aan Art Amsterdam.
Er zijn, met het verslag van Arno en mijn opmerkingen in dit overzicht verwerkt, 6 reacties 
binnengekomen. 
Overigens genoeg, omdat blijkt dat we het erg eens zijn m.b.t. onze bevindingen.
Ik heb vaker genoemde bevindingen niet herhaald, maar verwerkt in de opmerkingen hieronder.
Zo komen alle opmerkingen tot hun recht. 

Het verslag van Arno maakt deel uit van dit overzicht en is dus bijgevoegd. 

Reacties n.a.v. mini-enquete over Art Amsterdam 2010

1          Hoe is Art A jullie als ‘standhouder’ bevallen in zijn algemeenheid?

- Kunstwerken trokken veel bekijks; is dé manier om mensen de stand in te lokken. Keuze van de 
kunstwerken is dus belangrijk: moet minstens één eye-catcher bij zitten.

- Goed dat de kunstwerken divers waren; trok aandacht en aanleiding voor een gesprek.
- Bemensing met drie personen wel belangrijk; zo kun je altijd mensen te woord staan en elkaar 

ook nog afwisselen i.v.m. eten, sanitaire stops en bezoek van Art Amsterdam zelf.
- Grootte van de stand was precies goed: intiem en persoonlijk; alleen groter maken als je meer 

werk wilt laten zien of wanneer je met meer instellingen (Overijssel) of het Drawing Centre als 
aparte ‘groep’ wilt optreden. Andere grotere stands zagen er vaak ‘leeg’ en daardoor afstandelijk
en onpersoonlijk uit. 

- Power- point werkte goed als ondersteuning; mensen keken er vaak naar en het was aanleiding 
tot een gesprek of tot het meenemen van de folder. De beelden werken goed om een indruk van 
KvD te krijgen. 

- De vraag is of de plek ideaal is; het was op sommige plekken op art A’dam (nog) drukker, bv. bij 
de eetgelegenheden. 

2          Hoe beviel onze stand, zowel kwa grootte, inrichting als om erin/erbij te functioneren?

- We kregen complimenten over de stand, de inrichting en zeker over de keuze van het werk 
(verder zie hierboven)

- Bij meer dan 5 mensen al gauw gevoel van propvol.
- De stand alleen groter nemen wanneer je meer werk wilt laten zien of samen met anderen wilt 

gaan staan. 

3          Hoe beviel de power point en de stellage met powerpoint, tafel, etc.

- Stellage zonder kastdeurtjes eronder is onhandig; nu lag alle materiaal, jassen, kabels, etc. in 
het zicht. Moeten kastdeuren voor. 

- Tafel stond te ver naar voren; in het zicht van de kunstwerken.
- De PP functioneerde prima, zeker in combinatie met de kunstwerken; waar de PP een beeld van

(de geschiedenis van) KvD geeft, vullen de kunstwerken dat aan voor wat betreft de toekomstige
tentoonstellingen, etc. Je kon bezoekers direct wijzen op de naderende tentoonstellingen en ze 
dan de folder meegeven voor actuele info. via bv. de site. 

- Eventueel PP nog aanvullen met aanduiding waar Diepenheim ligt (discutabel: mensen letten 
daar echt niet op en het zal weinig verschil maken in hun beslissing om de stand in te gaan)

- Er moet ruimte in de stellage of anderszins overblijven om als tafeltje te fungeren, voor koffie, 
maar ook als schrijftafel; nu legde je het deels op het materiaal dat ter inzage was, onhandig. 

4          Was er voldoende informatie voorhanden?

- Algemene folders werden makkelijk meegenomen of meegegeven.
- Het overige materiaal werd alleen ingekeken als er op gewezen werd en dan lag er veel om op 

te wijzen…



- Er was teveel materiaal waardoor mensen aarzelen om iets te pakken. 
- Opvallend dat, behalve de algemene folder, met name publicaties mbt het getoonde werk 

werden bekeken. De publicaties van bv. AanZet, etc. werden nauwelijks aan gevat. 
Tekeningencahiers juist weer wel, maar dat komt dan weer door het ‘tekenwerk’ dat aan de muur
hing en de gesprekken die daarop volgden over tekenen en het DC. 

5          Hebben jullie voldoende bezoekers gehad? Welke en een idee hoeveel?

- Er is niet geturfd hoeveel mensen binnen kwamen, dan wel aangesproken werden. 
- Het was met name zaterdag en zondag druk te noemen, maar hoeveel?
- Aantal opgaven als lid zijn op dit moment nog niet geteld.
- Indruk van bezoekers: wel doelgroep KvD; allerlei: van bekenden van KvD, kunstenaars, ‘buren’ 

op Art Amsterdam, studenten, verzamelaars.

6          Idee of de KvD zich hierbij voldoende aan het en ook nieuw publiek (voldoende) heeft getoond 
en wat heeft dat opgeleverd?

- Moeilijk te meten wat het daadwerkelijk oplevert. 
- Goed voor de naamsbekendheid van KvD
- Een goede manier om pro-actief, dus van het oosten naar het westen te komen (als de berg niet 

naar ons toekomt, dan gaan we naar de berg of hoe is dat gezegde ook weer?).
- Mensen vonden ons toegankelijk en spontaan; goed om dat in het arrogante westen te laten 

zien; daardoor val je op; misschien de volgende keer nóg iets extra’s, met muziek of een 
perfomance. Kwamen elders op Art Amsterdam ook  mensen op af…kan echter ook erg afleiden
van wat je werkelijk bent, dus op gezette tijden (en daar dan mensen voor uitnodigen?)?

- Veel mensen weten niet waar Diepenheim ligt: Duitsland, bij Rotterdam; goeie vraag om met 
mensen in contact te komen. 

7          Nog bijzondere zaken meegemaakt, te melden of opmerkingen?

- Ik zag één galerie die een soort van happening of openingetje of iets organiseerde op 
vrijdagmiddag; trok veel mensen en bekijks. Een idee voor ons?

- We kunnen met meerdere instellingen uit Overijssel staan en zo een soort totaalpakket 
aanbieden; wel belangrijk dat KvD een duidelijke eigen stempel kan blijven drukken op de te 
gebruiken ruimte; het moet geen VVV van Overijsselse kunst worden waarin we 
ondersneeuwen.

8          Graag wat algemene meningen, opmerkingen en voorzetje voor een mogelijk volgend jaar of 
anderzijds iets vergeten??

- Zeker weer herhalen; misschien tweejaarlijks omdat er toch vaak dezelfde bezoekers komen
- Eerder met de organisatie beginnen, zodat de uitvoering beter gecoördineerd kan worden en 

ieder een eigen en duidelijke taak kan krijgen. En centrale briefing met draaiboek. 
- Het mogelijk maken om bv, niet één lange dag of zelfs twee dagen achter elkaar een lange dag 

er te moeten staan, maar meer shifts op één dag. Maar dan heb je ook meer mensen nodig die 
willen en kunnen ‘staan’. 

- Pro- actiever zijn, dus vaker naar het westen gaan!

Voorstel vervolg op deze ‘evaluatie’: het totaal van ervaringen met Arno, Sepp, Jan, Ingrid en Tine 
bespreken en vaststellen of en hoe we het volgend jaar weer gaan doen. Dat vastleggen als 
uitgangspunten en als basis voor een draaiboek. Ook vaststellen of er meerdere 
locaties/evenementen zijn waar we kunnen/moeten/willen staan om ons te presenteren. 

Karin Klomp, juni 2010
           


