
ATELIER RUIMTE TE HUUR BIJ LOODS KOMEET
Word jij onze nieuwe atelier houder? Laten wij ons eerst even voorstellen…

website: www.loodskomeet.nl
insta: https://www.instagram.com/loods.komeet/

Wat is Loods Komeet?
Loods Komeet is de ruimte waar Stichting Wakker Licht in huist. Stichting Wakker Licht is 2
jaar geleden, door een collectief van jonge mensen, tot leven geroepen om ruimte te geven
aan vrije expressie, spirituele groei en innovatie. Deze plek kent zijn bestaansrecht doordat
vrijwilligers van dit collectief hun energie bundelen om de plek te onderhouden en initiatieven
te voorzien of zelf uit te werken.

Loods Komeet bestaat uit 2 onderdelen:
Ten eerste is het een broedplaats voor multidisciplinaire kunsten met 5 atelierruimtes. Ten
tweede is het een ruimte voor evenementen rondom kunst en bewustwording. Deze
evenementen worden geïnitieerd vanuit het collectief of de broedplaats of in samenwerking
met andere partijen die passen bij onze visie. Er vinden bijvoorbeeld bandjes avonden plaats,
ecstatic dances, diner avonden of andere initiatieven die geboren willen worden.

Wie zijn de andere atelier houders?
Biba Beusker Muzikante, Hendrikje Warmerdam Pottenbakster en handwerker, Ceciel van
Slobbe performer & costume maker en Bobbie van Diemen grafisch kunstenaar.

Wie zoeken wij? Iemand die…
● (minimaal) 3 dagen per week in zijn studio aanwezig wil en kan zijn. Samen brengen de

atelierhouders de broedplaats tot leven!
● met plezier 2 á 3 keer per jaar samenkomt in ‘vergader-stijl’ met de andere atelierhouders om

bij elkaar in te checken en het te hebben over eventuele verbeteringen/gezamenlijke wensen
voor de broedplaats.

● het gaaf vindt om deel uit te maken van ons collectief en op zijn of haar eigen manier het leuk
vindt om initiatief te nemen en bij te dragen aan de gedeelde ruimte en de evenementen.

● 252 euro per maand te besteden heeft aan zijn werkruimte & het gebruik van de grote ruimte
en voorzieningen van Loods Komeet. Met een oog op dat de huurprijs waarschijnlijk nog
omhoog gaat in verband met de gasprijzen.

*** Het is helaas geluidstechnisch niet mogelijk een tweede opname/muziekstudio in Komeet te
huizen. Wel kan je als muzikant de ruimte gebruiken en in overleg repetities inplannen.

Je voelt en JAAAAAAAAA, hoe nu verder?
Zie jij jezelf al zitten/ staan/ dansen in je nieuwe atelier?;) Laat het ons weten! Stuur een
mailtje naar stichtingwakkerlicht@gmail.com met antwoord op de onderstaande 3 vragen en
stel gerust eventuele vragen die jij nog hebt! Probeer de onderstaande vragen binnen enkele
zinnen te beantwoorden.

● Wat trekt jou aan van Loods Komeet?
● Waarom denk jij dat het een succes zal zijn voor jouw onderneming/kunstenaarschap om

atelierhouder in Loods Komeet te worden?
● Hoe zie jij jezelf bijdragen aan onze visie die hierboven beschreven staat?
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