
Het KunstPlatform Veenendaal is een 
stichting, die in 2008 is opgericht en 
als doel heeft kunst en cultuur in  
Veenendaal te bevorderen door het 
organiseren van verschillende  
culturele activiteiten. In de loop van 
haar tienjarig bestaan is het  
Kunstplatform steeds meer activiteiten 
gaan organiseren. De meeste van de 
activiteiten keren jaarlijks terug. Het 
Kunstplatform bestaat uit tientallen 
vrijwilligers, die de activiteiten  
organiseren. De gemeente Veenendaal 
geeft hiervoor jaarlijks een subsidie 
aan het KunstPlatform.

Vanaf het begin organiseert het KunstPlatform de jaarlijkse 
Kunstroute Veenendaal. Tijdens dit evenement, dat meestal begin 
oktober plaatsvindt, stellen ongeveer 35-40 professionele  
kunstenaars hun ateliers een weekend open voor de inwoners van 
Veenendaal. In datzelfde weekend is er op een centrale locatie 
in Veenendaal een expositie met werken van alle deelnemende 
kunstenaars.
www.kunstrouteveenendaal.nl

Het Amateurkunstfestival vindt één keer per twee jaar plaats in de 
maand februari, rond Valentijnsdag. Gemiddeld doen 700 
amateurartiesten mee aan het tweedaagse festival voor 
podiumkunsten. Een weekend lang zijn zo’n 90 voorstellingen 
gratis te bezoeken op verschillende locaties in het centrum van 
Veenendaal. De optredens variëren van moderne muziek tot 
klassiek en popmuziek, van zang, dans, cabaret en toneel tot 
voordrachten en ook film! Sinds een aantal jaren is het filmfestival 
“Veenendaal Filmt” onderdeel van het Amateurkunstfestival. 
www.amateurkunstfestivalveenendaal.nl

Gedichten op Muren is een gedichtenroute door het centrum van 
Veenendaal. Veel gedichten (met een lichte toonzetting en een 
glimlach) hebben al een plek gevonden op de muren van panden, 
waarmee zij inhoudelijk vaak een relatie hebben. Er komen steeds 
nieuwe gedichten bij. Een wandelroute langs de gedichten is te  
krijgen bij de Stadswinkel in de Cultuurfabriek en te downloaden op 
de website. Jaarlijks is er ook een gedichtenwedstrijd voor 3e klassers 
van middelbare scholen. Ook de gedichten bij het  
Stationsplein, met daarop drie winnende 4 mei-gedichten van 
scholieren is een initiatief van Gedichten op Muren in samenwerking 
met de Stichting Oranjedag Veenendaal. Jaarlijks wordt het oudste 
gedicht verwijderd en het nieuwste gedicht toegevoegd.
 www.gedichtenopmuren.nl 

Theater bij de Buren is de nieuwste activiteit van het Kunstplatform. 
Na een succesvolle eerste keer in het voorjaar van 2018 is besloten dit 
evenement jaarlijks te organiseren. Meer dan 25  
huiskamereigenaren tonen hun gastvrijheid door hun huiskamer 
beschikbaar te stellen voor  Veenendaalse niet-professionele  
podiumkunstenaars. Het gaat om heel verschillende optredens in  
huiskamers verspreid over Veenendaal. Iedereen kan zelf kiezen van 
welke optredens men wil genieten. Kijk op de website om u aan te 
melden als huiskamer of als act. 
www.theaterbijdeburen.nl

Beeldend Veenendaal bestaat al sinds 1996 en heeft zich ook  
aangesloten bij het KunstPlatform Veenendaal. Beeldend  
Veenendaal is een jaarlijkse tentoonstelling voor beeldende  
amateur kunstenaars, die de resultaten van hun hobby en passie 
voor schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek en fotografie 
met stadgenoten willen delen. De leerlingen van de middelbare  
scholen exposeren ook altijd op Beelden Veenendaal.  
De tentoonstelling duurt twee weken en vindt in het voorjaar 
plaats op een wisselende locatie in Veenendaal. Aan de  
tentoonstelling zijn prijzen van zowel een vakjury als een  
publieksjury verbonden.
www.beeldendveenendaal.nl

Sinds 2008 is er elke tweede woensdag van de maand een  
Cultureel Café. Het Cultureel Café wordt momenteel georganiseerd 
in Brasserie De Plantage op de Markt. Ontmoeten staat centraal in 
het Cultureel Café. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van het 
maandelijkse afwisselende programma van het Café. Het programma 
varieert van lezingen van ‘kunstenaars/kunstenmakers’, optredens van 
singer-songwriters, een korte theatervoorstelling, een mini-concert, 
jamsessies, korte verhalen, poëzie, een pubquiz en nog veel meer. 
In de maanden juli, augustus en december is er geen Cultureel Café. 
Kijk voor jaarprogramma op de website. 
www.cultureelcafeveenendaal.nl
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Het KunstPlatform regelt voor de Gemeente Veenendaal de 
coördinatie van de verkiezing van de Veenendaalse stadsdichter. 
De stadsdichter heeft de taak om op verzoek of op eigen initiatief 
gedichten te schrijven met Veenendaal en Veenendaalse actuele 
lokale gebeurtenissen als inspiratiebron. De stadsdichter is een 
promotor van poëzie in het algemeen en van Veenendaal in het 
bijzonder. De stadsdichter publiceert ook regelmatig gedichten 
in de lokale media. Elke  drie jaar wordt er een nieuwe verkiezing 
uitgeschreven. Bij het afscheid van een stadsdichter verschijnt er 
een gedichtenbundel met de belangrijkste gedichten. Bovendien 
hangt er van elke voormalige stadsdichter een gedicht aan een 
muur in het centrum van Veenendaal.
www.stadsdichterveenendaal.nl

In samenwerking met de gemeente organiseert het  
KunstPlatform jaarlijks de verkiezing van de Cultuurprijs Veenen-
daal en de Cultuurvrijwilliger Veenendaal. Kandidaten kunnen door 
iedereen worden voorgedragen. Een oproep daarvoor verschijnt 
tijdig in de lokale media en op de website van het Kunstplatform.  
De uitreiking van deze prijzen vindt plaats tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in Theater De Lampegiet.  
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Meedoen?

De organisatie van alle verschillende activiteiten voeren we uit met veel  
enthousiaste vrijwilligers, waarvan er altijd meer nodig zijn. Ben je gek op kunst 
en cultuur, voel je je verbonden met Veenendaal en zou je ook mee willen doen? 
Meld je dan bij ons, secretaris@kunstplatform.nl , dan nemen we contact met je 
op. Wil je meer lezen over de verschillende activiteiten en onze commissies, kijk 
dan op onze website 
 
www.kunstplatformveenendaal.nl

www.KunstplatformVeenendaal.nl
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Het Amateurkunstfestival vindt één keer per twee jaar plaats in de 
maand februari, rond Valentijnsdag. Gemiddeld doen 700 
amateurartiesten mee aan het tweedaagse festival voor 
podiumkunsten. Een weekend lang zijn zo’n 90 voorstellingen 
gratis te bezoeken op verschillende locaties in het centrum van 
Veenendaal. De optredens variëren van moderne muziek tot 
klassiek en popmuziek, van zang, dans, cabaret en toneel tot 
voordrachten en ook film! Sinds een aantal jaren is het filmfestival 
“Veenendaal Filmt” onderdeel van het Amateurkunstfestival. 
www.amateurkunstfestivalveenendaal.nl

Sinds 2008 is er elke tweede woensdag van de maand een  
Cultureel Café. Het Cultureel Café wordt momenteel georganiseerd 
in Brasserie De Plantage op de Markt. Ontmoeten staat centraal in 
het Cultureel Café. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van het 
maandelijkse afwisselende programma van het Café. Het programma 
varieert van lezingen van ‘kunstenaars/kunstenmakers’, optredens van 
singer-songwriters, een korte theatervoorstelling, een mini-concert, 
jamsessies, korte verhalen, poëzie, een pubquiz en nog veel meer. 
In de maanden juli, augustus en december is er geen Cultureel Café. 
Kijk voor jaarprogramma op de website. 
www.cultureelcafeveenendaal.nl
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Gedichten op Muren is een gedichtenroute door het centrum van 
Veenendaal. Veel gedichten (met een lichte toonzetting en een 
glimlach) hebben al een plek gevonden op de muren van panden, 
waarmee zij inhoudelijk vaak een relatie hebben. Er komen steeds 
nieuwe gedichten bij. Een wandelroute langs de gedichten is te  
krijgen bij de Stadswinkel in de Cultuurfabriek en te downloaden op 
de website. Jaarlijks is er ook een gedichtenwedstrijd voor 3e klassers 
van middelbare scholen. Ook de gedichten bij het  
Stationsplein, met daarop drie winnende 4 mei-gedichten van 
scholieren is een initiatief van Gedichten op Muren in samenwerking 
met de Stichting Oranjedag Veenendaal. Jaarlijks wordt het oudste 
gedicht verwijderd en het nieuwste gedicht toegevoegd.
 www.gedichtenopmuren.nl 
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