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So you think you can….
Tweede editie Portfolio Party in het Bonnefanten. Niet alleen voor
kunstenaars!

Het Bonnefantenmuseum organiseert voor de tweede keer dit jaar een Portfolio Party. Op vrijdag 23
november a.s. geeft het museum kunstenaars uit de (EU)regio weer de kans hun werk te bespreken
met drie kunstexperts. De party wordt deze keer uitgebreid met een latere sluitingstijd van het
museum, The One Minutes filmproject en diverse muziekoptredens tot in de late uurtjes, waardoor de
avond ook een belevenis is voor de gewone bezoeker.
Wegens het succes van de eerste editie op 24 april eerder dit jaar, heeft het museum besloten door
te gaan met het bieden van een platform voor kunstenaars om hun werk te kunnen bespreken met
gerenommeerde kunstexperts. Ook deze keer staan drie kunstexperts twee uur lang tot beschikking
van de kunstenaars. Stijn Huijts Directeur van het Bonnefantenmusem, Fons Welters van Galerie
Fons Welters in Amsterdam en Julie Hanique van het kunstenaarsproject SPACE in Luik zullen deze
keer de kunstenaars te woord staan.
Het portfolio-café begint om 17 uur en duurt tot 19 uur. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid om
tien minuten met een expert te spreken. Uit de eerdere editie blijkt dat de gesprekken resulteren in
advies en handreikingen voor de kunstenaar. Het is geen beoordeling of auditie. Voor de experts is
het een goede kans om talent uit de Euregio te leren kennen.
Omdat uit de eerste editie bleek dat veel kunstenaars de Portfolio Party een goede gelegenheid
vonden om ook onderling en met niet- kunstenaars in gesprek te gaan, heeft het Bonnefanten
besloten deze avond uit te breiden. Zo blijft het museum tot 20 uur open, biedt Café Ipanema
heerlijke gerechten aan, verzorgen kunstenaars uit de regio speciale muziekoptredens en in de toren
van het café worden de The One Minutes vertoond, een kortfilm-project met 1 minuutfilmpjes van

Cinema Zuid. Dj Brennan Green uit New York sluit de avond af met een drie uur durende spetterende
dj-set.
Het Bonnefantenmuseum hoopt op deze manier een informele avond voor kunstenaars en gewone
bezoekers te verzorgen waarbij inspiratie en interactie de boventoon voeren.
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