
Studio vrij per 1 januari 2022!
Het betreft een werkruimte van 122 m2 op de beletage van het Veem. De ruimte heeft
ramen op het zuiden en eigen, openslaande deuren aan de Van Diemenstraat. Er is veel en
langdurig daglicht.

Wat voor huurder(s) we zoeken:
De beletage aan de straatkant van het Veem heeft een belangrijke functie als
publiekstrekker. Overdag lopen er veel mensen door de gang van de beletage, het
Veemkantoor zit op deze etage en de Veemkantine en de Veemvloer (vergader/
expositieruimte) bevinden zich vrijwel naast de ruimte. Daarnaast zijn er op de beletage
verschillende werkplaatsen/bedrijven gevestigd zoals een keramist, lijstenmakerij,
schoenenontwerpers, piano/meubelrestauratie, elektrische fijntechniek, en een
klankkunstatelier. Wij zijn op zoek naar kunstenaars/makers/cultureel ondernemers die zich
thuis denken te voelen in deze bedrijvige omgeving, veel aanloop hebben en zodoende bij
willen dragen aan de levendigheid en uitstraling naar buiten toe, voor publiek en voor andere
huurders in het gebouw. Makers die zich niet alleen achter een computer verstoppen, maar
ook met hun handen werken en/of op een andere wijze bijdragen aan de sociale functie van
het gebouw in de buurt en de stad. Onze voorkeur gaat uit naar een klein bedrijf of collectief
van kunstenaars, ontwerpers of andere makers voor wie deze betaalbare ruimte een
volgende stap in hun carrière kan betekenen.

Over het Veem
Vereniging Het Veem biedt werkruimte aan ondernemers die het ideële en het zakelijke
willen combineren. De gebruikers van Het Veem zijn kleine bedrijven en kunstenaars. Zij
gaan hun eigen weg, maar de verscheidenheid aan bedrijvigheden leidt vaak tot wederzijdse
dienstverlening en betrokkenheid. Gebruikers worden per ruimte automatisch lid van de
vereniging en beheren samen het meer dan een eeuw oude pand aan de Van Diemenstraat.
De huur is beneden broedplaatstarief.

Herken je je in dit profiel?
Schrijf voor 1 september een brief aan nieuwkomers@veem.nl waarin je uitlegt wat je doet,
waarom deze ruimte daar noodzakelijk voor is en waarom je goed zou passen in het Veem.
Een week na sluitingsdatum laten we weten of je uitgenodigd wordt om de ruimte te bekijken
en voor een kennismakingsgesprek.
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