
Het Museum voor Kunst in de  
Openbare Ruimte stap je binnen 
zodra je de deur uitgaat.

museum voor kunst in de openbare ruimte

P E R S B E R I C H T

Eerste Museum voor Kunst in de 
Openbare Ruimte opent in Apeldoorn 
Apeldoorn, 15 april 2015 

Het Museum voor KOR opent haar eerste vestiging in Apeldoorn. Een museum ter grootte van 
een stad. Met dit nieuwe museum willen de oprichters kunst in de openbare ruimte onder de 
aandacht brengen. Zaterdag 2 mei is de officiële opening.  

Apeldoorn is even rijk aan groen als aan kunstwerken in de openbare ruimte. Ruim 120 
kunstwerken liggen, hangen en staan verspreid over heel Apeldoorn, waarvan de meeste 
onopgemerkt worden voorbijgelopen, -gefietst of -gereden. Mensen reizen af naar musea en 
kopen kaartjes om kunst te bekijken, maar ze zien niet de kunst die tentoongesteld staat in hun 
achtertuin. Waarom niet? Wordt kunst pas echt gewaardeerd als deze in een museum wordt 
geëxposeerd? “Blijkbaar wel”, concluderen de oprichters, “daarom bouwen wij een museum.” 

Het team van oprichters bestaat uit ZZP’ers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve 
sector. Omdat ze allemaal een woon- en/of werkrelatie hebben met Apeldoorn is Apeldoorn 
een logische keuze voor de eerste locatie van het museum. Zodra dit museum een stabiele 
basis heeft, zullen er meerdere volgen: eerst in Nederland, daarna in de rest van Europa. 

Tijdens de feestelijke opening op 2 mei (start 13:00 uur) kunnen aanwezigen gratis de 
openingstentoonstelling OPEN bezoeken. Dit gebeurt middels een smartphone audiotour en 
begeleide rondleidingen. Ferenc van Damme (Provincie Overijssel) heet de aanwezigen 
welkom en host de opening. Wethouder Detlev Csiezzo vertelt over kunst in de openbare 
ruimte van Apeldoorn en Apeldoorns bekendste kunstenaar Jack Liemburg (Jack’s Art) opent 
het museum. De opening zal plaatsvinden aan de noordzijde van Station Apeldoorn.

Meer informatie over het museum, de opening en de tentoonstelling OPEN is te vinden op 
www.museumvoorkor.nl.
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Beeldmateriaal is te downloaden op http://www.museumvoorkor.nl/persmateriaal/
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met
Medea Huisman (06 382 46 230) of Mark Kuiper (06 450 68 231).
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