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Titel: 

Aanvrager: 

Datum adviesaanvraag: 



AANVRAAG
In te vullen door aanvrager

Gevraagd advies:  
over planvorming 
over mogelijke kunsttoepassing 
procesaanpak KIOR 
over selectie kunstenaars 
over ontwerp(en) 
over locatie kunstwerk 
over verplaatsing kunstwerk 
over behoud of verwijdering kunstwerk 
over schenking kunstwerk 
over mogelijk toevoeging aan arsenaal kunst in de openbare ruimte 
Anders, namelijk…

Aanvrager:  
Gemeentelijke partij: Stadsdeel… 

Gemeentelijke partij: Directie van… 

Gemeentelijke partij: CRK 

Externe partij: projectontwikkelaar 

Externe partij: kunstenaar 

Externe partij: bewoner 

Anders, namelijk…

Titel Project: 

Datum van aanvraag: 

Behandeling advies:  
Openbaar 
Vertrouwelijk 

Locatie project: 



AANVRAAG
In te vullen door aanvrager

Projectomschrijving:

Neem de volgende punten mee in de omschrijving (indien van toepassing): 
- Beschrijving van het initiatief, project en/of het kunstwerk;
- De fase waarin het project/de adviesaanvraag zich bevindt;
- Achtergrond informatie en voorgeschiedenis proces

(hoe is het initiatief, de opdracht en/of het kunstwerk tot stand gekomen;
- De beoogde of gehanteerde selectieprocedure die voor het project wordt/is aangehouden;
- Het contact met de kunstenaar en/of erven;
- De artistieke kwaliteit, onderhoud, (financiële) haalbaarheid, participatie & culturele codes.



AANVRAAGAANVRAAG
In te vullen door aanvrIn te vullen door aanvrageager 

Projectomschrijving:

Neem de volgende punten mee in de omschrijving (indien van toepassing): 
- Beschrijving van het initiatief, project en/of het kunstwerk;
- De fase waarin het project/de adviesaanvraag zich bevindt;
- Achtergrond informatie en voorgeschiedenis proces

(hoe is het initiatief, de opdracht en/of het kunstwerk tot stand gekomen;
- De beoogde of gehanteerde selectieprocedure die voor het project wordt/is aangehouden;
- Het contact met de kunstenaar en/of erven;
- De artistieke kwaliteit, onderhoud, (financiële) haalbaarheid, participatie & culturele codes.



Contactpersoon:  

Naam:

Functie:

Telefoon:

E-mailadres:

Bijlagen
Bijlagen en benodigde extra info graag samenvoegen in één PDF-document en apart versturen naar 
contact@stadscuratorium.nl. Gebruik voor het PDF-document de volgende naamgeving: DATUMAANVRAAG(jaar-
tal_maand_datum)_NAAMPROJECT. Benoem hieronder alle bijlagen, gelijk aan de benaming van de bijlagen die apart 
worden verstuurd:

Verzoek ten behoeve van: 

AANVRAAG
In te vullen door aanvrager 



Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA



Disclaimer SCA
Hoewel aan alle beschikbaar gestelde informatie en SCA advisering de grootst mogelijke aandacht en 
zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Resumé/conclusie

ADVIES 
In te vullen door SCA
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