2013
De Rijksakademie wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Een overgangsjaar; met een kleiner team en
nieuwe partnerships gaan we 2013 in. Naast samenwerking op technisch vlak met onder meer het Amsterdams
Grafisch Atelier en Waag Society, wordt de samenwerking met het Stedelijk Museum en de Appel arts centre
verder doorgezet. De gezamenlijke selectie door Rijksakademie/De Ateliers van resident artists voor 2014 en de
onderlinge uitwisseling van advisors geeft een voorproefje van de toekomstige intensere samenwerking tussen
beide instituten. Met het Mondriaan Fonds wordt een vliegende start gemaakt. Zij ondersteunen kunstenaars uit
Nederland binnen de Rijksakademie en De Ateliers en is een belangrijke partner. In 2013 zal het Mondriaan Fonds
deel uit maken van het selectie team voor kunstenaars uit Nederland. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich
nog tot 1 februari 2013 aanmelden via het online formulier.

Gesponsorde ateliers
De Rijksakademie verwelkomt een nieuwe internationale partner. SAHA gaat een atelier ondersteunen voor een
Turkse kunstenaar. Het gesponsorde atelier is een nieuwe vorm van samenwerking waarin de Rijksakademie een
beperkt aantal ateliers exclusief ter beschikking stelt voor partners. Ook KPN, IMC Foundation en de Gemeente
Amsterdam sponsoren een atelier. De selectie wordt gedaan door de onafhankelijke jury van de Rijksakademie.
Door de sponsoring van SAHA is de deelname van een Turkse kunstenaar gegarandeerd.

Nieuwe openingstijden bibliotheek
Vanaf 1 februari heeft de Rijksakademie bibliotheek nieuwe openingstijden. De bibliotheek zal geopend zijn op
woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. Als u telefonisch contact opneemt met de bibliotheek
op 020 5270303 wordt het hek voor u geopend. Voor €22,50 per jaar (€ 17,50 voor RijksakademieFANs,
studenten en stadspashouders) kunt u lid worden van de bibliotheek en kunt u boeken en dvd’s lenen, dvd’s en
video’s bekijken, aanvragen doen voor boeken uit de antiquarische collectie (1600-1940) en gebruik maken van
WIFI.

Contact en bezoek
Vanaf januari 2013 heeft de Rijksakademie niet langer een centrale receptie. De Rijksakademie is te bereiken via
een doorkiessysteem. Misschien even wennen; handig om het doorkiesnummer te kennen van de voor u
belangrijke contacten. Op onze contactpagina kunt u de directe nummers vinden van de verschillende afdelingen.
Wanneer u bij bezoek het juiste nummer belt, zorgt uw gastheer/vrouw dat de poort geopend wordt. De
contactgegevens van de resident artists zijn te vinden op de verschillende kunstenaarspagina's.
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