Huiskamerexpo Jacobastraat 2018
Dit jaar vindt de 4e editie van de huiskamerexpositie in de Jacobstraat plaats op zaterdag 25
Augustus 2018. Ter gelegenheid hiervan, heeft de Stichting Jacobahof Leontine Brugmans en
Marieke Matthijs (initiatiefnemers en kunstenaars) geïnterviewd.
1. Wat is het doel van de Huiskamerexposities Jacobastraat?
Ten eerste dragen we bij aan een vitale, levendige buurt waar bewoners met plezier
wonen. Het brengt mensen in de buurt met elkaar in contact. Deelnemende kunstenaars
stellen hun huiskamer open en etaleren daar hun werk. We organiseren een kunstroute,
en het feit dat we dat in huiskamers doen geeft het een extra verbindend element; het
maakt de route tegelijk persoonlijk, toegankelijk en intiem. Daardoor kunnen
buurtbewoners op een laagdrempelige manier kennis maken met elkaar en met de kunst
die in de wijk gemaakt wordt.
Ten tweede willen we kunst laagdrempeliger en toegankelijk maken. De deelnemende
kunstenaars maken reproducties van hun werk die voor lage prijzen te koop zullen zijn in
de pop-up store. Zo krijgen de bezoekers de kans een lokaal kunstwerk te kopen tegen de
kosten van de reproductie.
Door ook een activiteit als de kunstworkshop te organiseren hopen we de wijkbewoners
zelf ook deel te laten nemen. De buurt-/kinderboerderij biedt hiervoor een heel mooi
vehikel. Kunst kan wat ons betreft een erg mooie verbinder zijn. Het is bijzonder dat er
zoveel kunstenaars in en om de Jacobastraat wonen. Dat willen we graag inzetten om
onze wijk nog wat mooier te maken.
2. Afgelopen jaar was het Huiskamerexpo een groot succes met bijna 140 bezoekers per
huis, een teken-workshop en een pop-up store. Wat is dit jaar anders? Hoeveel
kunstenaars kunnen we zien? Welke activiteiten komen er?
Onderstaande is nog niet definitief maar hopen we wel te realiseren. Dit jaar hopen we op
meer interactie in de straat zelf. Er komt een dichter en een performancekunstenaar die
zich door de starten zullen bewegen.
De installaties van Kunstenaar Rolf willen we buiten in de straten en in de Jacobahof
presenteren. We hebben weer 1 of 2 workshops. Lig weer een tekenworkshop en een pop

up store. 15 kunstenaars doen naar verwachting mee. En er zijn een aantal nieuwe externe
kunstvrienden uitgenodigd om mee te doen.
3. Willen jullie de nieuwsbrief gebruiken om buren en vrienden uit te nodigen voor de
Huiskamerexpo 2018? Zo ja, wat zouden jullie hen dan willen zeggen?
Ja, iedereen is van harte uitgenodigd om zaterdag 25 augustus weer binnen te komen
kijken in onze huizen.

