WAAR
WERKT
U AAN?
Karl Friedrich Hein

Initiatieven

Kunstenaars

Hebt u een idee voor een mooi initiatief? Het K.F. Hein

De kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds steunt kunstenaars en ontwerpers

Fonds helpt u graag vooruit met giften, prijzen, beurzen

in de provincie Utrecht in hun ontwikkeling en zichtbaarheid door het geven

en opdrachten. Dit zijn de initiatieven waarmee u bij ons

van opdrachten, prijzen en werkruimte..

terecht kunt.

De naam en het bestaan van het

K.F. Hein Stipendium

K.F. Hein Fonds zijn te danken aan
één man: Karl Friedrich Hein. In 1867

Projecten

Bent u beeldend kunstenaar of ontwerper? Het K.F. Hein Stipendium geeft u

wordt hij in Duitsland geboren, maar

Bent u betrokken bij een stichting, vereniging of uitgever?

de mogelijkheid om u een jaar lang volledig op een onderzoek te storten en

zijn loopbaan in de steenkolenhandel

En hebt u een project in de provincie Utrecht op het

het resultaat te exposeren in het Centraal Museum. Eens in de twee jaar kunt

leidt hem naar Utrecht. Daar werkt

gebied van cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk

hij zich op tot directeur van de

werk, natuurbehoud, monumentenzorg, podiumkunsten

Individuen

Steenkolen Handels Vereeniging

of volksgezondheid? Dan kunt u een aanvraag doen voor

We zijn er voor individuele inwoners van de provincie Utrecht. In

Kunstparticipatieproject

(SHV). Hij trouwt niet, leeft sober

financiële ondersteuning of (voor culturele projecten)

geval van financiële nood, of voor wie een studiebeurs nodig heeft.

Een mooie kans als u eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kun-

en bouwt een aanzienlijk vermogen

voor de Utrechtse Cultuurlening.

op. Hiermee helpt hij mensen en
organisaties via giften en leningen.

sten Utrecht bent: elk jaar kiest de commissie een student om een project uit

Individuele ondersteuning

WIE
ZIJN WIJ?

u hiervoor een voorstel indienen.

te voeren bij en met een maatschappelijke instelling.

Buurtinitiatieven

Krijgt u steun van maatschappelijk werk, en hebt u dringend hulp

Bent u een buurtbewoner en hebt u een idee om in uw

nodig om bijvoorbeeld uw huis in te richten of medische kosten te

Kunstopdracht

buurt de sociale betrokkenheid of de natuur te versterken?

betalen? Als u geen beroep kunt doen op een andere voorziening,

Wilt u spraakmakend werk maken in de openbare ruimte? De commissie

Dan kunt u een aanvraag indienen voor de financiering van

dan kan uw hulpverlener een aanvraag bij het K.F. Hein Fonds indienen.

nodigt regelmatig een kunstenaar uit om een (tijdelijk) kunstwerk te maken op

een buurtinitiatief.

een openbaar toegankelijke locatie.

Beurs buitenland
Sociaal-maatschappelijke uitblinkers

Wilt u als student een periode naar het buitenland voor een studie,

Utrechtse Cultuurlening

Zorgt u als sociaal-maatschappelijke organisatie op onder-

onderzoek of stage, maar krijgt u de financiering niet rond? Dan kunt

Bent u een professionele kunstenaar, maker of ondernemer in de creatieve

scheidende wijze voor uw cliënten? Dien een projectplan in

u eenmalig een studiebeurs aanvragen.

industrie? Dan kunt u een beroep doen op de Utrechtse Cultuurlening.

voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Tuinatelier

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen

Natuurprojecten

Studeert u en kunt u door bijzondere omstandigheden uw studiekosten

Zoekt u letterlijk en figuurlijk werkruimte voor een project of bijzondere

de regio Utrecht mooier en sterker maken, en dat

Hebt u geld nodig voor een kleinschalig of middelgroot

niet (helemaal) betalen? Dan kunt u een studiebeurs aanvragen, mits

samenwerking? Als kunstenaar of ontwerper bieden we u tijdelijke werkruimte

inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom

natuurproject van uw stichting of vereniging? Dien dan uw

u al aan de studie begonnen bent.

in ons prachtige tuinatelier aan de Maliesingel 28.

steunen we bijzondere initiatieven en individuen met

aanvraag in bij KIEM, één loket voor drie fondsen tegelijk:

giften, adviezen, prijzen, beurzen en opdrachten.

het K.F. Hein Fonds, het Elise Mathilde Fonds en het Prins

Bovendien brengen we waardevolle projecten graag

Bernhard Cultuurfonds Utrecht.

breed onder de aandacht en denken we mee hoe
samenwerking een initiatief kan versterken.

WAT KUNNEN
WE VOOR
U BETEKENEN?

Monumenten
De provincie Utrecht dankt veel van haar charme aan de

Kom praten

bijzondere monumenten en het erfgoed. Het K.F. Hein Fonds

Hebt u een mooi idee, de ambitie om

zet zich hiervoor in.

Monumentenfonds

Zichtbaarheid
Financiële ondersteuning
Bijzondere initiatieven, individuen en organisaties kunnen bij het K.F. Hein

Het K.F. Hein Fonds Monumenten bezit een aantal bijzondere

We zetten onze on- en offline zichtbaarheid in om uw waardevolle

monumentale panden in Utrecht en onderhoudt en verhuurt

projecten meer aandacht te geven. Bijvoorbeeld via onze nieuws-

deze. Die panden zijn de Sterrenwacht Sonnenborgh,

brief, social media of via (lokale) media. Hebt u een mooi initiatief

Achter de Dom 14, Erasmuslaan 5, de Paardenkathedraal

dat wij zouden kunnen delen? Neem contact met ons op.

en enkele monumenten aan het Domplein.

WAT
IS UW
PLAN?

bespreken met onze adviseurs? Of wilt
u een financiële bijdrage aanvragen en
twijfelt u of uw initiatief past bij ons
fonds? Laat het ons weten!

Aanvraag indienen
Wilt u een bijdrage aanvragen voor

Fonds terecht voor financiële steun. Denk aan een gift of garantie, een studie-

een project, investering, restauratie,

beurs of prijs.

MEER
DAN GELD

Ruimte

dat ook te realiseren en wilt u dit eens

Kennis

Advies

Het K.F. Hein Fonds

Aan welk project of

biedt jaarlijks tal van

initiatief u ook werkt –

workshops aan waar

wij denken graag met

u wijzer van wordt.

u mee. We geven tips

We beschikken over een aantal prachtige ruimtes, die we graag

Houd onze website en

voor de financiering,

delen. Onze bibliotheek is zeer geschikt voor workshops,

nieuwsbrief in de gaten

of leggen de link met

concerten of vergaderingen. Die organiseren we zelf, en soms

voor het programma.

de juiste partij uit ons

geven we anderen ook de mogelijkheid. In ons tuinatelier bieden

netwerk. Dus zin om

we werkruimte aan kunstenaars, ontwerpers, schrijvers en

te sparren? Bezoek ons

fotografen. En onze monumenten verhuren we zoveel mogelijk

spreekuur op dinsdag-

aan culturele of maatschappelijke organisaties.

ochtend, of bel voor
een afspraak.

Restauraties

buurtinitiatief, groeninitiatief, individu-

Voor de restauratie van monumenten die publiek toegankelijk

ele nood, studiebeurs of iets anders?

zijn kunt u een financiële bijdrage aanvragen. Zo hebben we

En vindt dit in de provincie Utrecht

onder meer bijgedragen aan de restauratie van kerken, kastelen

plaats? Kijk voor de mogelijkheden op de

en buitenplaatsen.

website en neem contact met ons op!

HEBT U
EEN GOED
IDEE?
K.F. Hein Fonds
Volg ons op

Maliesingel 28, 3581 BH Utrecht
030 232 21 14 / hein@kfhein.nl
www.kfhein.nl

