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Galerie Noord vraagt best veel van kunstenaars en van  
onze medewerkers. Kunstenaars die bij ons exposeren vinden 
het van belang om hun recente werk aan publiek te tonen. 
Daar hebben ze iets voor over. Onze medewerkers dragen 
belangeloos bij. Dat doen ze vaak en met veel inzet. 

Giften of subsidies kunnen 
wat druk bij kunstenaars en 
medewerkers wegnemen.  
We zijn dan ook op zoek  
naar vrienden die ons  
willen steunen. 

Dat kan op  
verschillende manieren:
•  We zijn altijd op zoek naar 

vrijwilligers

•  In de galerie kan een vrijwillige 
bijdrage worden gegeven 

•  We sluiten graag een vriendschap 
voor langere tijd

U sluit vriendschap met Galerie Noord vanaf 25 euro per jaar. 
Vrienden helpen de bijdragen die we vragen aan kunstenaars 
te verlagen en ondersteunen ons in het onderhoud en de 
ontwikkeling van de expositieruimte. Als vriend ontvangt 
u als eerste informatie over tentoon-stellingen en wordt u 
voor elke activiteit persoonlijk uitgenodigd. Vrienden helpen 
de bijdragen die we vragen aan kunstenaars te verlagen en 
ondersteunen ons in het onderhoud en de ontwikkeling van 
de expositieruimte. Grotere donaties zijn uiteraard ook van 
harte welkom. Een bijdrage van 100 euro per jaar bijvoorbeeld, 
is voor Galerie Noord substantieel. Met vijf van deze donaties 
kunnen we de ruimte al een maand gratis aanbieden aan een 
kunstenaar. 

Wilt u vriend van Galerie Noord worden? Stuur dan  
een mail naar info@galerienoord.nl en maak €25,- of  
meer over naar NL 65 ABNA 06 08 88 64 32 ten name  
van Galerie Noord en onder vermelding van Vriendschap 
Galerie Noord. Bij voorbaat enorm bedankt namens alle 
kunstenaars en vrijwilligers.



Galerie Noord biedt ruimte 
aan kunst en samenwerking. 
Sinds de oprichting is het een 
plek met mogelijkheden voor 
kunstenaars, vrijwilligers en 
bezoekers. Niemand die actief 
is bij Galerie Noord ontvangt 
een vergoeding of beloning. Er is 
een twintigtal vrijwilligers actief 
in rollen als gastheer- of vrouw, 
lichtman- of vrouw, curator, 
schrijver, fotograaf, medewerker 
social media, technisch adviseur. 
Er is een onbezoldigd bestuur dat 
de vrijwilligers met raad en daad 
bijstaat.

Galerie Noord onderneemt  
met beperkte middelen. We speuren  
naar talent en bijzondere combinaties  
en nodigen kunstenaars uit deel te nemen.  
We begeleiden ze bij de samenstelling van  
hun expositie en bewaken daarbij de kwaliteit 
en de diversiteit van de tentoonstellingen.  
Om onze huur en andere lasten te kunnen 
betalen vragen we voor een maand exposeren 
een vaste bijdrage aan exposanten. Daarbij 
inbegrepen zijn een opening en PR door  
Galerie Noord. Exposerende kunstenaars 
verdienen hun bijdrage terug bij verkoop. 
Galerie Noord rekent een commissie vanaf 
het bedrag dat de kunstenaar bijdraagt. 
Opbrengsten uit verkoop komen volledig  
ten goede van de ontwikkeling en het 
onderhoud van de galerie. 

Galerie Noord verrast 
met eigentijdse kunst 
uit Noord-Nederland. 
Vierwekelijks bieden 
we kunstenaars de 
mogelijkheid recent 
werk te tonen, solo 
of in kleine groepen. 
We richten ons op 
autonoom, experimenteel 
en onderzoekend werk in 
vrijwel alle disciplines. Door 
tentoonstellingen met een 
wisselend karakter te bieden willen 
we onze bezoekers verrassen. Galerie 
Noord werd in 1997 opgericht 
als kunstenaarsinitiatief en is 
sindsdien een plek voor kunst 
en ontmoeting in hartje 
Groningen. 

Galerie Noord 
onderscheidt 
zich met 
exposities die 
steeds anders 
zijn van karakter, 

samenstelling 
en inrichting. 

De exposities 
wisselen maandelijks 

en worden steeds 
zorgvuldig samengesteld 

in een samenspel tussen onze 
curatoren en de exposerende 

kunstenaars. Fotografen exposeren met 
installatiekunstenaars en schilders met tekenaars.  
Solo- en groepstentoonstellingen wisselen elkaar af.  
Een bezoeker weet nooit wat hij kan verwachten  

wanneer hij Galerie Noord binnenwandelt.


