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«ARM, een plek waar alles mogelijk is. 
Zonder protocollen, verplichtingen noch 
verantwoording. Door ideëel te huren 
neem ik op alternatieve wijze deel aan 
de  gemeenschappelijke belangen van 
onze prachtige stad.»

«Op een dag wordt je wakker...en dan blijk je in een gebied te wonen 
waar een keten van cultuurprojecten geïnstalleerd is.» (G. Wevers; Via 2018) 
om deze droom realiteit te maken biedt maastrichts rauwste experimentele 
kunstpodium zichzelf te huur aan. 

voor slechts 17 cent per dag beheert u één vierkante meter van 
artspace rondeel maastricht (arm). minimale huurtermijn is één jaar. 
tijdens de kunsttour (22-24 mei) start de verkaveling. het mooie is dat de 
totale huursom altijd aan de maastrichtse cultuur ten goede komt. of u nu kiest 
voor het podium, maisonette, muur of de backstage, u kiest voor één vierkante 
meter duurzaamheid, kwaliteit en oprechte cultuur. 
het arm is een vrijplaats waar toekomstige initiatieven internationaal 
gestekt en gekweekt worden. het is een onafhankelijke plek die ruimte biedt 
aan experiment, internationalisering en creatieve industrie. 
met de beoogde 400 huurders gaat de huursom naar de uiteindelijke 
genereuze huurbaas: belvédère. arm stelt echter een voorwaarde. 
het bedrag wordt door belvédère en de gemeente maastricht met een 
factor 1,3 geherinvesteerd in cultuurmakers en nieuw cultureel erfgoed. 
dat betekent 33.000,-- voor vernieuwende en oorspronkelijke 
initiatieven die binnen de stad een creatief vliegwiel aanzwengelen. 
uw 17 cent wordt zomaar 23 cent!  
Een «win-win» situatie 
Zelfs wanneer het arm niet geheel wordt verhuurd of belvédère de boot 
afhoudt, blijft uw investering een investering in cultuur. 
bij dit zeer onwaarschijnlijke scenario, kunt u ervoor kiezen uw bijdrage te 
doneren aan arm. ook dan blijft u trotse huurder van één 
vierkante meter ongepolijst creatief ondernemersschap. 
wordt daarom onderdeel van het grootste huurcollectief van maastricht: arm. 
vanuit de basis helpt u mee om die titel 
“europese culturele hoofdstad 2018” binnen te slepen. 
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Info
ARM400 Installatie 
22-24 mei, 11u-18u in de

arm artspace rondeel maastricht 
het rondeel 2
6219pg maastricht

ARM400 infokante meter 4 U
22-24 mei, 11u-14u in de

timmerfabriek
boschstraat  5-9
6211 maastricht

installatie vaan nora de baan en maja gehrig

deelnemende kunstenaars: 
nina grunenberg, vasiliki tsagkari, kaspar könig, 
rod summers en gasten

huurcontract ook via web verkrijgbaar
www.artspacerondeelmaastricht.wordpress.com
www.kasparkoenig.com
www.kunsttour.com
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