
 
 
 
Persbericht, Zwolle, 15 december 2016 
 
 

SPETTERENDE TENTOONSTELLING ZOEKT KUNST 
 

Water ZomerExpo 2017 in Museum de Fundatie 
 
Museum de Fundatie is dit jaar gastheer van ZomerExpo: de grootste kunsttentoonstelling met 
open inschrijving en anonieme selectie in een Nederlands museum. De tentoonstelling is van 25 
mei t/m 20 augustus parallel te zien in de Fundatie Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe. 
Het thema is ‘Water’. Tot en met 7 maart 2017 kan iedereen werk aanmelden en kans maken op 
deelname aan Water ZomerExpo 2017. 
 
Locaties 
Museum de Fundatie beschikt over twee schitterende locaties. In Zwolle vindt Water ZomerExpo 
2017 plaats in ‘de Wolk’, de ellipsvormige nieuwbouw op het dak van het museum. In Heino/Wijhe 
zijn de werken tentoongesteld in en om het kasteel, inclusief de beeldentuin en – heel toepasselijk – 
de slotgracht.  
 
Thema 
Water als thema is mede ingegeven door de ligging van de Fundatie in het waterrijke westen van de 
provincie Overijssel. Als Hanzestad is Zwolle bovendien onderdeel van de 37ste Internationale 
Hanzedagen, juni 2017 in het naburige Kampen. Het motto van de Hanzedagen is ‘Water Verbindt’. 
 
Aanmelden 
Tot en met 7 maart 2017 kun je een of meer kunstwerken voor een voorronde aanmelden op 
zomerexpo.nl. Alle beeldende disciplines zijn welkom. De jury bestaat uit galeriehouders, curatoren, 
kunstmakers en liefhebbers en kiest zoals altijd oog in oog met de kunst, zonder kennis over de 
maker.  
 
Voorrondes 
Tijdens vijf landelijke voorrondedagen selecteert de jury in totaal 250 werken voor Water ZomerExpo 
2017 in de Fundatie . De voorrondes vinden plaats op 12 maart bij Academie Minerva, Groningen, 18 
maart in Stedelijk Museum Schiedam, 25 maart in Loods 6, Amsterdam en 1 april in ZIMIHC Theater 
Stefanus, Utrecht. De voorronde voor buitenkunst is op 8 april bij Kasteel het Nijenhuis in 
Heino/Wijhe. 
 
Kijk voor meer informatie op zomerexpo.nl of stuur een e-mail naar info@zomerexpo.nl. 
 
 

 

 



Museum de Fundatie beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst, die zijn oorsprong vindt in de 

verzameling van de oud-directeur van Museum Boymans te Rotterdam, Dirk Hannema, en die later belangrijke 

aanvullingen kende met onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel. Museum de Fundatie heeft 

twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het in 2013 spectaculair uitgebreide museum in 

Zwolle. 

Museum de Fundatie wordt ondersteund door de Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle en de BankGiro 

Loterij. Founders: Deltion College, Hemmink B.V., Novon Schoonmaak, Rabobank IJsseldelta, O. de Leeuw B.V, 

Waanders, Wavin B.V., Wijzonol Bouwverven, Wilco Art Books, Windesheim. 

 

Tentoonstelling: WATER ZOMEREXPO 2017 

Periode: 24 mei t/m 20 augustus 2017 

Locatie: Museum de Fundatie, Blijmarkt 20, 8011 NE Zwolle & Kasteel het Nijenhuis, ’t Nijenhuis 

10, 8131 RD Heino/Wijhe 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 

Informatie: www.museumdefundatie.nl of 0572-388188 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: Neem voor meer informatie en/of beeldmateriaal contact op met Koen Schuurhuis, PR-

medewerker van Museum de Fundatie, via e-mailadres k.schuurhuis@museumdefundatie.nl of 

telefoonnummer +31 (0)572 388143 of + 31 (0)6 47155332. 


