
Exposeren in het pand van stichting !Triggr in Ter Aar 

Expositie 

Heb jij kunst, kunstwerken die je zou willen exposeren? Heb jij werk waar je trots op bent en wat 

je graag met een groter publiek zou willen delen?  

Bij stichting !Triggr, een groot cultureel centrum in Ter Aar, het Groene Hart, kan dat. Het is een 

cultureel centrum met veel dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse activiteiten. Er zijn grotere 

evenementen, bijeenkomsten etc. Het is een centrum wat maandelijks door gemiddeld 2.000 

mensen bezocht wordt. Dit betekent 25.000 bezoekers op jaarbasis. 

 

 

 

De exposities worden uiteraard in verschillende media belicht. Stichting !Triggr is actief op social 

media (Facebook, Twitter, Instagram, nieuwsbrief, eigen website) en de stichting staat geregeld 

in de gedrukte media. 

 

Kosten 

Wij vragen een kleine vergoeding voor het exposeren.  

€ 10,- per 4 weken 

10% bij verkoop 

Indien er sprake is van transactiekosten (bij gebruik betaalapparaat) worden deze verrekend. 

 

De ruimte bij stichting !Triggr wordt grofweg in 4 delen opgedeeld. Je kunt dus 1/4 van de ruimte 

gebruiken voor jouw werken. De inschatting is dat dit maximaal 10 werken zijn.  



 

 

Opening en aanwezigheid 

We vinden het leuk om de expositie officieel te openen. Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat 

je erbij aanwezig bent. Wil je zelf bezoekers ontvangen op een tijdstip dat het jou past, spreek dat 

dan even met ons af.  

Materialen 

We hebben de muren (      ), dit is zo’n 150 meter breed, in totaal, bij 3,2 meter hoge muur, we 

hebben daar rails aan hangen, waar het werk aan opgehangen kan worden. Neem eigen draad en 

ophanghaken mee. We hebben 3 vitrinekasten die je kunt gebruiken, mits die niet door !Triggr 

zelf gebruikt worden, we hebben een aantal hoge en lagere tafels die als sokkel gebruikt kunnen 

worden. Is het er niet? Dan moet je het zelf meenemen.  

Verzekering 

Stichting !Triggr is niet aansprakelijk en niet verzekerd voor diefstal van jouw kunst. Uiteraard 

wordt er zeer zorgvuldig met uw kunst omgegaan en worden alle deuren bij vertrek, einde dag, 

gecontroleerd.  

Logistiek 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het brengen, ophangen, er af halen, en weer ophalen van de 

werken.  

Interesse?  

Neem contact op met stichting !Triggr, Barbara Zornig Stolk, 06-23071268 

Meer info 

Meer informatie over stichting !Triggr, kijk op: www.triggr.nu of mail naar info@triggr.nu 

http://www.triggr.nu/

