
Nieuwe ideeën 
Vanuit de ervaring dat feedback van anderen een belangrijke prikkel 
is om je eigen plan in beweging te krijgen, stimuleert B hungry & 
get fed creatief ondernemers om hun projectidee voor publiek te 
pitchen. Met de reacties uit de zaal krijgen de pitchers zicht op de 
kansen voor hun plannen en breiden zij hun netwerk uit met poten-
tiële partners en opdrachtgevers. 

In de derde editie van B hungry & get fed presenteren zes kunste-
naars een nieuw idee. Onder leiding van moderator Marlies Leupen 
geeft het publiek - ondernemers, kunstenaars en andere geïnte-
resseerden - tips en adviezen waarmee de kunstenaars hun ideeën 
een stap verder kunnen brengen.  

Kans op vervolgtraject bij KUNSTwerkt
In de zaal dit jaar ook een jury die een kunstenaar selecteert voor 
een vervolgtraject bij KUNSTwerkt (www.kunstwerktgelderland.nl), 
een initiatief van Cultuurmij Oost dat beeldend kunstenaars en 
opdrachtgevers samenbrengt om innovaties te bevorderen. 

Trainer en moderator
Vanuit een brede praktijkervaring geeft Marlies Leupen al jaren 
trainingen op het gebied van idee-ontwikkeling en presentatie. 
Doorgaans in opdracht van Cultuur-Ondernemen in Amsterdam en 
bkkc in Tilburg. Sinds 2013 ook in samenwerking met het platform 
Beeldende Kunst Arnhem.

Editie 31 oktober
In deze editie van B hungry & get fed zijn er presentaties 
van: Carolina Agelink, Laura Casas Valle, Anne ten Ham, 
Suzanne Valkenburg, Casper Verborg en Arnout Visser.

Deur open 15:45 uur
Start presentaties 16 uur, einde 18 uur
Netwerken tot 19 uur. Entree: gratis
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B hungry & get fed wordt  
georganiseerd vanuit het 
platform Beeldende Kunst 
Arnhem waarin 20 profes-
sionele beeldende kunst 
initiatieven uit Arnhem 
vertegenwoordigd zijn. 
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www.beeldendekunstarnhem.nl 
info@beeldendekunstarnhem.nl 
026 351 56 97

JE MOET ELKAAR 
KENNEN OM ER IETS 
VAN TE MAKEN


