
Stichting Art
Je aansluiten bij Stichting Art?
Contribuant worden van Stichting Art? Dat kan! Voor €15,- per 
jaar krijg je Art-activiteiten, korting op studieboeken, excursies, 
buitenlandse reizen, vriendschappen, hulp bij je studie, gratis 
koffie, thee en koekjes, en nog veel meer! 

Art-kantoor
Als stichting beheren wij een kantoorruimte aan de Drift. In dit 
kleine, maar bovenal knusse kantoor ben je altijd welkom om te 
studeren, te kletsen met andere aanwezigen, uit te rusten, muziek 
te luisteren of om gewoon even een (gratis) kopje thee te drinken 
(met koekje!). Het kantoor is een ongedwongen en veilige plek 
waar Art-ers (contribuanten van Art) elkaar regelmatig ontmoeten 
buiten de Art-activiteiten en college-uren om. Ons kantoor is 
gelegen aan Drift 21, 1.02 (eerste kamertje als je de trap oploopt). 

Tel: 030-2535211
FB: Stichting Art

Instagram: @stichting_art
Email: bestuur@stichting-art.nl



Wie zijn wij? Wat doen wij?
Als je meer uit je studietijd wilt halen is Stichting Art de perfecte 
uitkomst! Stichting Art is al sinds 1983 de studiestichting van 
de Utrechtse universitaire opleiding Kunstgeschiedenis. We 
organiseren het hele jaar door leuke en gezellige, maar ook 
educatieve activiteiten met een kunsthistorische invalshoek. Hierbij 
kun je denken aan verschillende (buitenlandse) excursies, lezingen, 
workshops, galerie- en museumbezoeken, werkbezoeken, 
trainingen, feestjes en borrels. Bij Stichting Art is er geen 
ontgroening, wel een gezellig introductiekamp. Het uitgebreide 
aanbod aan activiteiten draagt bij aan nieuwe herinneringen, 
onvergetelijke avonturen en de uitbreiding van een warme en 
betrokken community. Daarnaast kun je als Art-er in de redactie 
van ons kunsthistorische tijdschrift, Article.

Student aan het woord: David Koniuszek
Stichting Art heeft me sinds dag één een plek geboden waar ik 
terecht kon, er is veel contact tussen eerste-, tweede- en derdejaars. 
Door de evenementen en de borrels leer je je medestudenten snel 
kennen op een leuke manier. Binnen Stichting Art heerst altijd een 
gemoedelijke sfeer en dit maakt studeren minstens tien keer zo 
leuk! 

Docent aan het woord: Merlijn Hurx
Stichting Art is een onmisbare aanvulling op je studie 
Kunstgeschiedenis: de activiteiten bieden extra verdieping en een 
ongedwongen manier om je medestudenten en docenten beter te 
leren kennen. Daarnaast bieden de lezingen en symposia die Art 
organiseert een mooie gelegenheid om kennis te maken met het 
werkveld. Op die manier kan je je oriënteren op de mogelijkheden 
na je studie en kan je alvast contacten leggen voor een eventuele 
stage of baan.


