
 
 

Helpt talent op weg! 
 

Ben je een Haagse fotograaf, kunstenaar, danser of muzikant en wil je dat jouw talent opgemerkt 

wordt? Grijp dan nu je kans! Den Haag Nieuw Centraal biedt jou de unieke mogelijkheid je talent 

te laten zien aan een groot publiek. 

 

Station Den Haag Centraal ondergaat de komende tijd een grondige verbouwing. Tijdens deze 

verbouwing biedt Den Haag Nieuw Centraal Haagse talenten de mogelijkheid hun kunde te tonen 

aan ruim 160.000 bezoekers per dag! Dat kan op allerlei verschillende manieren; een expositie van 

kunstwerken, een optreden van een band, de opvoering van een theaterstuk of een dansoptreden op 

het podium. Jouw werk mag toch ook gezien worden?!  

 

Wat bieden we?  

Den Haag Nieuw Centraal biedt het hele jaar door expositieruimte en podia op Station Den Haag 

Centraal. De eerste exposities en optredens vinden plaats in de periode van 27 juni tot en met 31 

augustus 2011. We regelen alles wat nodig is voor een tentoonstelling of uitvoering. Een deskundige 

jury beoordeelt alle werken, waardoor je ook nog eens kans hebt om in de prijzen te vallen. 

Daarnaast zorgen we voor veel media-aandacht, zodat je ervan verzekerd bent dat je gezien wordt! 

 

Wat verwachten we? 

Allereerst natuurlijk een hoop talent! Daarnaast vragen wij je om met je werk, optreden of uitvoering 

aan te sluiten bij het centrale thema, dat steeds tien tot twaalf weken duurt. Het eerste thema is 

‘zomer’. We zijn specifiek op zoek naar mensen die woonachtig zijn in Den Haag. 

 

Grijp je kans! 

Blink jij uit in een sport? Maak je de mooiste kunstwerken? Dans jij de sterren van de hemel? Of heb 

je een ander talent dat aandacht verdient? Stuur dan een e-mail naar talent@haagstalentcentraal.nl , 

meld je aan op www.haagstalentcentraal of bel 070-3622379.  

Wie weet schitter jij binnenkort op Den Haag Centraal! 

 

 

                   

 

 

 

mailto:talent@haagstalentcentraal.nl
http://www.haagstalentcentraal/

