
Als lid 
kies je 3-5 
kunstwerken 
die je te leen 
krijgt voor maximaal 
3 jaar. De In4Art open 
collectie bevat schilderijen, 
tekeningen, foto’s, 
installaties en 
digitale kunstwerken 
voor aan de muur. 

VUL JE HUIS MET KUNST
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ONTWIK
KEL JE

 K
UNSTSMAAK

ONDERSTEUN > 40 JONGE KUNSTENAARS

Als 
Patron en 
Angel van 
In4Art betaal 
je mee aan de 
ontwikkeling van 
de kunstenaars van 
wie je kunst te leen krijgt. 
In4Art verzamelt kunst, 
geeft opdrachten om nieuw 
werk te maken en begeleidt in de 
carrière ontwikkeling van pioniers in 
technologie of materiaal gebruik.  
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KUNSTUITLEEN

+
Je krijgt 

een verdiepend 
programma aangeboden 
om je oog voor kunst te 

ontwikkelen. 
“Als je 1000 kunstwerken hebt 

gezien die je niet mooi 
vindt, weet je pas 
wat je wel mooi 

vindt. “ 

https://www.facebook.com/in4art/photos/a.465526173820280.1073741834.312994225740143/465527470486817/?type=3&theater
https://www.facebook.com/in4art/photos/a.465526173820280.1073741834.312994225740143/472280486478182/?type=3&theater
http://www.in4art.eu/


+ NETWERK & ACTIVITEITEN

SALON 
Huiskamer tentoonstellingen waar de 
nieuwste werken uit de In4Art Open 
Collectie worden getoond en een 
visiting artist een show heeft. De kans 
om nieuwe werken, kunstenaars en 
relaties te ontmoeten onder het genot 
van een drankje. Lees ook het artikel 
in de NRC.
 

ART FAIR TOUR 
Gezamenlijk verkennen we nationale 
(en internationale) kunstbeurzen en 
vertellen we hoe In4Art scout. 
Welke werken en kunstenaars worden 
wel of niet toegevoegd aan de collectie 
en waarom. 

EXHIBITION 
In4Art heeft een project space in 
het centrum van Amsterdam. Hier 
vinden meerdere keren per jaar 
tentoonstellingen plaats.  Als lid krijg 
je exclusieve uitnodigingen en kun je 
deze locatie ook gebruiken om eigen 
activiteiten plaats te laten vinden, 
omringd door kunst met inspirerende 
verhalen.

 

FEATURES 
Een talkshow waarbij we de relatie 
leggen tussen kunst – technologie – 
business. Vaak in een corporate setting, 
maar soms ook op openbare festivals. 

KICKSTART 
Een door In4Art ontwikkeld concept 
dat twee keer per jaar plaatsvind met 8 
jonge talenten: pitching meets auction. 
Zie de aftermovie van kickstART juni 
2017. 
 
EXCLUSIEF VOOR ANGELS 

STUDIO VISIT 
Kunstenaars krijgen opdrachten om 
nieuw werk te maken. Leden worden 
mee genomen om meer inzicht te 
krijgen in het maakproces.  
 

PRIVATE SCOUTING  
Sta je op het punt om zelf een 
kunstwerk te kopen? In4Art denkt en 
onderhandelt mee.  
 

NETWERK DINER 
Een jaarlijks diner met een mix van 
kunstenaars en leden om inspiratie op te 
doen en te genieten van kunst. 

> we discover, collect, share and shine a spotlight on contemporary art <

www.in4art.eu  
info@in4art.eu

Je vraagt je af 

“welke kunst 

past bij mij?”

Geniet van de 

kunst en de 

ontmoetingen!

Vrijblijvende

kennismaking 

bij jou thuis

Voorstel en 

overeenkomst

Kies je favoriete 

kunstenaars

Neem contact op

HOE WERKT HET LIDMAATSCHAP?

VOORWAARDEN PATRONS ANGELS
TYPE KUNSTWERKEN Patron Patron + Angel
MAX. AANTAL KUNSTWERKEN  IN HUIS 3 5
KOSTEN PER MAAND € 30 € 60
EENMALIGE VERZEKERINGSKOSTEN € 200 (optioneel) € 300
BORG € 1.000 € 1.000
CONTRACTDUUR 3 jaar 3 jaar
WISSELEN VAN WERKEN PER KEER
AANTAL ACTIVITEITEN PER JAAR

€ 120
5

1x kosteloos
10

Ben je geïnteresseerd? We komen graag de verhalen aan je vertellen!

https://business.facebook.com/pg/in4art/photos/?tab=album&album_id=465526173820280
https://business.facebook.com/pg/in4art/photos/?tab=album&album_id=465526173820280
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/04/een-kunstsalon-anno-2017-5929486-a1539698
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/04/een-kunstsalon-anno-2017-5929486-a1539698
https://youtu.be/SsJSZoL_QDk
https://youtu.be/SsJSZoL_QDk
https://www.instagram.com/in4art/
https://twitter.com/in4_art
https://www.facebook.com/in4art/
https://www.linkedin.com/company-beta/15083372/
http://www.in4art.eu/
mailto:info%40in4art.eu?subject=
http://www.in4art.eu  
mailto:info%40in4art.eu?subject=

