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Project	  	  
Kunstveiling	  3.0	  

	  
Periode	  	  
Duur:	  	   	   februari	  -‐	  april	  2014	  (9	  weken)	  
Docent:	  	   Sanka	  Smeets	  <s.a.smeets@hr.nl>	  
1e	  les	  op:	  	   donderdag	  13	  februari	  1e	  t/m	  4e	  uur	  (zie:	  rooster	  docent	  voor	  lokatie)	  
Kickoff:	  	   donderdag	  27	  februari	  2014	  (zie:	  rooster	  docent	  voor	  lokatie)	  

Achtergrond	  	  
Annelien	  Kers	  (Bachelors	  Willem	  de	  Kooning	  Academie,	  Cultural	  Economics	  Entrepeneurship	  Erasmus	  
Universiteit,	  Master	  Moderne	  Kunst	  VU)	  
Eigenaar:	  KERSGallery	  op	  de	  lindengracht	  148	  &	  193	  in	  Amsterdam	  	  
ONGEKEND	  Young	  Masters	  @	  Auction	  (pop	  up	  door	  heel	  het	  land,	  laatst	  pop	  up	  in	  de	  HERMITAGE	  
volgende	  hoogst	  waarschijnlijk	  in	  het	  Van	  Gogh	  museum)	  

De	  opdracht	  
Internationaal	  gerenommeerde	  kunstveiling	  huizen	  als	  Christie’s	  en	  Sotheby’s	  organiseren	  steeds	  
vaker	  online	  veilingen.	  	  ONGEKEND	  organiseert	  in	  Nederland	  nu	  2x	  per	  jaar	  unieke	  kunstveilingen	  van	  
jong	  aanstormend	  kunsttalent	  (ONGEKEND!)	  op	  bijzondere	  locaties.	  Zoals	  bijvoorbeeld	  in	  de	  
Hermitage	  tijdens	  de	  Museumnacht.	  De	  huidige	  website	  is	  daarbij	  meer	  een	  plek	  voor	  de	  catalogus	  en	  
foto’s	  van	  het	  veiling	  event.	  	  Graag	  wil	  ik	  met	  studenten	  op	  zoek	  naar	  de	  ultieme	  kunstveiling	  online,	  
ever.	  Met	  nu	  de	  ambitie	  om	  internationaal	  verder	  te	  groeien	  dus	  ook	  fysieke	  veilingen	  op	  locaties	  
bijvoorbeeld	  in	  de	  Hermitage	  in	  St	  Petersburg	  (van	  jong	  talent),	  in	  New	  York,	  Mexico	  enz	  
enz.	  	  Geinspireerd	  op	  een	  continue	  flow/stream	  van	  werk	  van	  internationale	  jonge	  kunstenaars,	  die	  
werk	  kunnen	  plaatsen.	  Studenten	  kunnen	  nieuwe	  conceptuele	  vormen	  bedenken	  die	  ervoor	  zorgen	  
dat	  dit	  unieke	  concept	  uit	  Amsterdam	  zich	  kan	  gaan	  meten	  met	  internationale	  veilinghuizen	  
wereldwijd.	  Zie	  ook	  	  New	  Masters	  @	  Action	  (net	  nieuw,	  famous	  actions,	  die	  continue	  loopt	  en	  die	  
loopt	  nog	  niet	  goed.,AAG	  auction,	  Christie’s,	  Sotheby;’s	  en	  BVA,	  	  Museumveiling.nl	  en	  meer.	  	  

Mijn	  opdracht	  aan	  jullie:	  Herdefinieer/	  ontwikkel	  de	  coolste	  Internationale	  kunstveiling	  online	  ever	  
voor	  ONGEKEND.NU.	  

Gewenste	  resultaten	  
Voor	  de	  opleiding:	  Een	  innovatief,	  creatief	  online	  en/of	  cross-‐mediaal	  kunstveilingconcept.	  
Demo/prototype	  van	  het	  concept.	  	  
Doelstelling	  van	  de	  opdrachtgever:	  Meer	  online	  verkoop.	  Bekendheid	  in	  het	  buitenland.	  Meer	  traffic	  
online.	  

Contactgegevens	  opdrachtgever	  
Naam	  contactpersoon(en):	  Annelien	  Kers	  
Bedrijfsnaam:KERSGALLERY	  ONGEKEND	  
Adres:Lindengracht	  148	  Amsterdam	  
Telefoon:0624635455	  
Email:	  annelienkersgallery@gmail.com	  
Web:www.ongekend.nu/www.kersgallery.com	  


