Voorbeelden van diensten voor begeleiders
van mensen met een handicap:
•informatie en doorverwijzing
•scholing en training
•publicaties
•kwartaalmagazine (p)art
•digitaal platform via de website.

(p)art besteedt aandacht aan alle
kunstuitingen door mensen met een
handicap:
•methodieken en werkwijzen
•nieuwe ontwikkelingen
•kunstenaarsproﬁel
•visie van personen, betrokken bij kunst
van mensen met een handicap
•recensies en reacties
•agenda.
Nu opgeven als abonnee? Dat kan... door
middel van de antwoordkaart. Hartelijk
dank!

•Special Arts Award: stimuleringsprijs voor
jonge, veelbelovende kunstenaars met een
handicap, met als apotheose een grote,
tentoonstelling.
•Het Gedicht: manifestatie rond poëzie,
speciaal voor mensen met een
verstandelijke beperking. Daarbij ook
workshops, met als resultaat de uitgave
van een poëziebundel.
•Theaterfestival: ‘open podium’ voor alle
theatergroepen voor mensen met een
handicap.

Special Arts is een ideële stichting, die haar
doelstellingen kan bereiken dankzij
subsidies, fondsen en sponsors. Maar ook
dankzij een groot aantal donateurs die de
doelgroep, mensen met een handicap, bij
hun kunstactiviteiten van harte steunt.

E: info@specialarts.nl
www.specialarts.nl

Voorbeelden van diensten voor mensen met
een handicap:
•informatie en doorverwijzing:
- aanbod van ateliers, theaters,
taalwerkplaatsen of muziekgroepen in de
eigen omgeving
- opleidingen en cursussen
- activiteiten, projecten en manifestaties.

Special Arts organiseert regelmatig
tentoonstellingen (ook ‘op locatie’) en
poëzie- en andere podiummanifestaties. Op
deze wijze komt een breed publiek in
aanraking met de kunstuitingen van mensen
met een handicap. Enkele voorbeelden?

Special Arts nodigt ook u uit om donateur te
worden. Dat kan al door middel van een
bijdrage van € 30,- per jaar. Uiteraard is een
hoger bedrag zeer welkom!

T: 0343 42 04 44
F: 0343 41 61 33

Special Arts geeft vier keer per jaar het
magazine (p)art uit. Het blad is bedoeld
voor iedereen die geïnteresseerd is in
kunstbeoefening door mensen met een
handicap... én natuurlijk ook in de
verschillende kunstproducten zelf.

DONATEUR WORDEN

Donateurs ontvangen niet alleen de
nieuwsbrief van Special Arts, maar ook het
kwartaalmagazine (p)art.
Nu opgeven als donateur? Dat kan... door
middel van de antwoordkaart.

Postbus 125
3940 AC Doorn

Special Arts is een expertisecentrum op het
gebied van kunstbeoefening en
kunstenaarschap voor en door mensen met
een handicap. Het expertisecentrum biedt
bepaalde diensten en producten; zowel aan
de mensen met een handicap, als aan hun
begeleiders.

ACTIVITEITEN, PROJECTEN EN
MANIFESTATIES

Stichting Special Arts Nederland

ONDERZOEK
Om als expertisecentrum goed te
functioneren, doet Special Arts ook
onderzoek. Door zelf gegevens te
verzamelen, up to date te houden én
door het volgen van ontwikkelingen met
betrekking tot kunst-en-handicap.
Als ook door een onderzoeksinstituut
(bijvoorbeeld een hogeschool) opdracht te
geven een bepaald onderzoek uit te voeren.
In veel gevallen wordt samengewerkt met
andere partners uit de zorg en de kunst.

Informatie over de afgebeelde personen of kunstwerken in
deze folder via Special Arts.

Stamerweg 22
3941 XJ Doorn

KWARTAALMAGAZINE (P)ART

SPECIAL ARTS

EXPERTISECENTRUM

BIJZONDERE
KUNST
VAN
BUITENGEWONE
KUNSTENAARS

ZINGEN
Ik kan er niet van slapen In mijn
mooie stem Heb ik emoties Die
gaan naar het publiek En als ze
dan klappen Voel ik mij gelukkig
De emoties overstromen Mijn gevoel
Ik ben gelukkig.

BIJZONDERE KUNST
VAN BUITENGEWONE KUNSTENAARS
Stichting Special Arts Nederland heeft als
doelstelling: het stimuleren van
kunstbeoefening door mensen met een
handicap. Ook wil de stichting kunstenaars
met een handicap ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun talenten.
•De stichting richt zich daarbij op alle
handicaps: verstandelijk, psychisch
en fysiek.
•Het gaat om diverse kunsten:
(o.a.) beeldende kunst, theater,
muziek en poëzie.
•Het gaat om kunstbeoefening in het
reguliere (gesubsidieerde) en het
speciﬁeke (zorg-)circuit.
Alles onder het motto: Gewoon waar
mogelijk, speciaal waar nodig!
Om de doelstellingen te bereiken ontplooit
Special Arts de volgende activiteiten:
•functioneren als expertisecentrum
•doen van onderzoek, meestal in
samenwerking met andere partners
•uitgeven van het kwartaalmagazine (p)art
•organiseren van projecten, manifestaties
en tentoonstellingen
•beheren van een kunstuitleen
•samenstellen van tentoonstellingen in
opdracht (‘op locatie’)
•verkopen van relatiegeschenken
•verzorgen van creatieve teambuilding in
het kader van maatschappelijk
ondernemerschap.

SPECIAL ARTS
Stichting Special Arts Nederland
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