
Over Anna
Mijn naam is Anna Bosker. Ik ben 11 jaar oud en sinds 
maart 2020 Junior Stadskunstenaar van Helmond. 
Voor mij is het belangrijk om kunst dichter bij de kin-
deren te brengen. Iedereen kan kunst maken en kunst 
kan alles zijn. Daarbij hou ik heel veel van de natuur, 
omdat het jezelf tot rust brengt. Er is alltijd wel iets bij-
zonders te zien. Nu ik Junior Stadskunstenaar ben kan 
ik die twee dingen goed combineren.

De jury let daarbij op creativiteit, maar ook de  
locatie van het kunstwerk. De verschillende 
werken moeten namelijk een mooi beeld geven 
van onze stad. Vergeet daarom ook niet je naam, 
leeftijd, e-mailadres en straatnaam achterop je 
kunstwerk te schrijven.

Natuurlijk, Helmond!

‘Natuurlijk, Helmond!’ is een project 
van Junior Stadskunstenaar Anna 
Bosker. Daarin wil zij door middel 
van kunst laten zien hoe mooi de 
natuur in Helmond is. Help jij mee?

Helmond heeft ruim 91.000 inwoners. Daarom wil Anna in 
totaal 91 kunstwerken laten zien over de natuur van 
Helmond. En dat kan van alles zijn: foto’s, tekeningen, 
schilderijen, gedichten en noem maar op. Zo lang het maar 
op een A4’tje past. 46 van die kunstwerken maakt Anna 
zelf, de rest hoopt ze te krijgen van kinderen uit de stad. 
Kinderen zoals jij!

De kunstwerken laat zij uiteindelijk zien in het nieuwe 
Burgemeester Geukerspark. Helaas kunnen we door het 
Coronavirus nog niet precies zeggen wanneer, maar dat het 
mooi wordt beloven we wel!

Wil jij mee doen? Volg dan het stappenplan op de volgende 
bladzijde. Uit alle inzendingen kiezen drie juryleden, met 
aan het hoofd Anna zelf, welke 45 kunstwerken we laten 
zien. 

 



Maak een kunstwerk (bijvoorbeeld 
foto, tekening, schilderij of gedicht). 

Als het maar op een A4-tje past!

Schrijf op de achterkant je naam, 
leeftijd, straatnaam en e-mailadres.

Ga naar buiten (kan ook in de tuin) 
en laat je inspireren.

Wacht rustig af of jouw kunstwerk 
gekozen wordt voor de expositie. Alle 
kunstwerken komen sowieso terug op 

de Facebookpagina van 
Stadskunstenaar van Helmond.

Stuur je kunstwerk naar 
juniorstadskunstenaar@gmail.com 

of naar Watermolenwal 11, 5701 RV, 
Helmond (t.a.v. Junior 

Stadskunstenaar).


