


Het idee: laten we van Emmen Centrum een bezienswaardigheid maken door 
er een ‘outdoor’ kunstgalerie van te maken. 

Hoe?: door (in eerste instantie) zo’n 20 beeldende kunstwerken van 
kunstenaars (uit de regio zuidoost-Drenthe) te plaatsen op muren/gevels van 
winkels en panden in Emmen Centrum. 

Waar?: loop je door Emmen Centrum dan zie je tientallen blinde muren en 
gevels waar je metersgrote kunstwerken zou kunnen plaatsen. 

Kosten?: vallen mee! Het is de bedoeling dat kunstenaars een digitale versie 
van hun beeldend werk voor 2 jaar gratis ter beschikking stellen voor dit 
project. Dus de kosten zitten vooral in het printen en installatie van het werk 
en worden sterk bepaald door de grootte van het werk. Uitgaande van een 
werk van zo’n 5 m2 zullen de totaalkosten zo’n 1000,- bedragen. Ervan 
uitgaande dat we subsidie van de gemeente Emmen krijgen voor dit project, 
zullen de kosten voor diegenen die meedoen zo’n 600,- bedragen. 

Waarom?: 
Emmen Centrum krijgt hiermee een cultureel/artistiek imago met 
bezienswaardige ‘eye-catchers’. Het wordt straks nog leuker en interessanter 
om naar Emmen Centrum te komen. 

Eigenaren van panden en winkels krijgen de mogelijkheid om hun pand ‘op te 
pimpen’. 

Amateur/beroepskunstenaars krijgen de mogelijkheid om hun werk te 
exposeren. 
 

Wat zijn de volgende stappen in dit project?: alles staat of valt met de 
bereidheid van eigenaren van winkels en panden om mee te willen doen met 
dit project. Zodra er voldoende belangstelling is, gaan wij 
amateur/beroepskunstenaars uitnodigen om werkstukken gedurende 2 jaar in 
bruikleen ter beschikking te stellen voor dit project. 

 

 



 
Tijdsplanning Pimp the City: 

Wat Wanneer 

Bekendmaking project en 
belangstellingspeiling onder 
eigenaren winkels en panden in 
Emmen Centrum 

april/mei 

Bij voldoende belangstelling: 
uitnodiging aan kunstenaars om 
hun werk gedurende 2 jaar in 
bruikleen ter beschikking te 
stellen voor dit project. 
 

mei/juni 

Eigenaars winkels en panden 
kiezen uit de aangeboden 
kunstwerken 

juli 

Printen en installeren 
kunstwerken 

september 



Financiering Pimp the City 

Uitgangspunten: 
 
• Max. 20 kunstwerken 
• Kunstenaar stelt gratis in bruikleen een werk voor 2 

jaar ter beschikking van het project (daarna kan 
iemand het werk kopen). 

 
Kosten: 
 
• Kosten van het digitaliseren, printen en installeren van 

een werk van 5 m2 wordt geraamd op 1000,- 
• Een subsidieaanvraag ter hoogt van ca. 8000,- wordt 

verleend door de gemeente Emmen. 
• Geschatte eigen bijdrage van eigenaar winkel/pand 

voor een werk van 5 m2 = 1000,- minus subsidie 
(8000,-/20= 400,-)= ca. 600,- 

• Werkelijke kosten kunnen wat variëren door 
verschillen in grootte van het kunstwerk. 

 



De foto’s in deze brochure zijn alleen bedoeld als 
fictieve impressie  hoe ‘Pimp the City’ eruit zou 
kunnen zien. Voor zover mogelijk is geprobeerd 
om toestemming van de kunstenaar van de 
beeldende werken te verkrijgen. 
 
De bekende fotograaf  Theo Berends heeft voor 
dit project al een eerste werk ter beschikking 
gesteld, met de volgende woorden: 
 
Beste Rolf, 
  
Ik doe mee met het Pimpen mits je het ziet zitten.  
En mijn gedachte was deze foto van bloemen 
gefotografeerd bij windkracht 6. Een duiding als het 
hedendaagse leven, maar zo dat wij de schoonheid niet 
uit het oog moeten verliezen zelfs bij heftige stormen.  
Wat wij natuurlijk ook kennen in het Emmen'se 
dagelijkse leven. 
Dus deze gift is van mij aan de bevolking van geheel 
Emmen,  die eigenlijk allemaal een pracht boeket 
verdienen. 
  
Theo 

 
En dat is precies de bedoeling van Pimp the City: 
inwoners en bezoekers van Emmen Centrum een 
prachtig boeket kunst meegeven! 
 
 
Rolf Mulder 
Maart 2011 
www.web-atelier.nl 
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