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1 Expoplu Van Oldenbarneveltstraat 63‑A
2 Galerie De Natris Van Dulckenstraat 20
3 Stichting WEESgoed Bis. Hamerstraat 16
4 NEUS Tweede Walstraat 106
5 Extrapool + Knust Tweede Walstraat 5
6 Galerie Zeven Zomers Marikenstraat 50
7 RUIS Hertogstraat 119
8 Museum Het Valkhof Kelfkensbos 59

09 Singular-Art Waalkade 72
10 Oddstream Ridderstraat 23
11 Besiendershuis Steenstraat 26
12 Galerie Marzee Lage Markt 3
13 Galerie Bart Waalbandijk 14c
14 POPOP Elzenstraat 4b
15 Kunstmagazijn Kanunnik Mijllinckstraat 1
16 De Nieuwe Gang Kloosterstraat 7, Beuningen

 Beuningen
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Beeldende Kunst Nijmegen 
In Nijmegen bestaat sinds 2018 een nieuw platform waarin professionele beeldende kunstinstel‑
lingen uit Nijmegen vertegenwoordigd zijn: Beeldende Kunst Nijmegen. Expoplu heeft BKN 
geïnitieerd en draagt zorg voor het platform.
Voor meer informatie en contact, kijk op www.beeldendekunstnijmegen.nl

10 NEUS
NEUS is een jonge en spannende galerie annex art bar. Opgericht begin 
2019 vormt NEUS een plek waar jong talent en gerenommeerde namen 
in de velden van beeldende kunst, muziek, design en mode worden  
geïntroduceerd aan een breed publiek. 
Tweede Walstraat 106  www.neus‑nijmegen.nl
Open: donderdag 13 ‑ 21 uur, vrijdag 13 ‑ 02 uur, zaterdag 13 ‑ 18 uur, 
zondag  14 ‑ 18 uur

10 Knust
Al meer dan dertig jaar maken we stencildrukwerk, tegenwoordig beter 
bekend als Riso printing. In die tijd hebben we ons de techniek volledig 
eigen gemaakt en een uitgebreide selectie van meer dan vijftig kleuren‑
drums aangeschaft. Bij Knust kan je terecht voor mooi afgewerkt en 
kleurrijk drukwerk. 
Tweede Walstraat 5  www.extrapool.nl
Open tijdens events, voornamelijk in het weekend, en op afspraak

10 Extrapool
Extrapool biedt ruimte aan geluidskunst, performancekunst, korte expo‑
sities en ruw drukwerk (stencildrukwerkplaats Knust) van de hoogste 
kwaliteit voor zowel de Nederlandse markt als daarbuiten.  
In de programmering ligt de nadruk op nieuwe kunstenaars zonder uit‑
gebreid distributienetwerk en kunstenaars die in het grensgebied van de 
kunst opereren. Extrapool biedt het experiment dat ook kan mislukken. 

10 Galerie Zeven Zomers
Galerie Zeven Zomers toont wisselende exposities van hedendaagse 
kunstenaars uit binnen‑ en buitenland. U kunt genieten van natural art, 
papierkunst, non‑figuratieve olieverfschilderijen, bronzen beelden, glas‑
kunst en keramiek.
Marikenstraat 50  www.zevenzomers.nl
Open: woensdag t/m zondag, 12 ‑ 17 uur
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10 Stichting WEESgoed
WEESgoed, voor nalatenschappen van professionele overleden kunste‑
naars uit Nijmegen en wijde omgeving, heeft een depot met expositie‑
ruimte in de kelders van het Apollohotel en de Praxis‑city.
Bisschop Hamerstraat 16  www.stichtingweesgoed.nl

10 Museum Het Valkhof
Museum Het Valkhof draagt met een indrukwekkende collectie archeo‑
logie, oude kunst en moderne kunst, het verhaal van ruim 5000 jaar 
geschiedenis uit. Het museum is gevestigd in een spraakmakend gebouw, 
een ontwerp van Ben van Berkel, aan het historische Valkhofpark, in het 
hart van Nijmegen. 
Kelfkensbos 59  www.museumhetvalkhof.nl 
Open: dinsdag t/m zondag, 11 ‑ 17 uur

10 Singular-Art 
Singular‑Art is een galerie voor uitdagende hedendaagse kunst aan de 
Nijmeegse waalkade. In een dynamische programmering is er op ieder 
moment één essentieel werk per kunstenaar te zien. 
Waalkade 72  www.singular‑art.com
Open: donderdag t/m zondag, 10 ‑ 18 uur, en op afspraak

10 RUIS
RUIS is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst waar het ex‑
periment centraal staat. In september 2018 opende RUIS haar deuren aan 
de Hertogstraat 119 in Nijmegen, waar doorlopend programma te zien is: 
performances, lezingen maar bovenal tentoonstellingen die in samenwer‑
king met jonge kunstenaars gecureerd worden.
Hertogstraat 119  www.ruisnijmegen.nl  
Open: donderdag t/m zondag, 12 ‑ 17 uur (tijdens tentoonstellingen)

10 Galerie De Natris
Galerie De Natris toont uitsluitend solo‑exposities van recent werk van 
professionele kunstenaars. 
Van Dulckenstraat 20  www.galeriedenatris.nl
Open: zondag, 13 ‑ 17 uur, en op afspraak
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10 Expoplu
Sinds 1994 is de Expoplu een platform voor hedendaagse beeldende 
kunst. Gevestigd in een voormalige paraplufabriek in het centrum van 
Nijmegen, toont Expoplu kunstenaars uit binnen‑ en buitenland, en biedt 
Expoplu ruimte voor experiment, engagement en samenwerking. 
Van Oldenbarneveltstraat 63‑A  www.expoplu.nl 
Open: woensdag t/m zondag 12 ‑ 17 uur (tijdens tentoonstellingen)
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Derde Wal
Derde Wal is een platform voor hedendaagse kunst zonder vaste verblijf‑
plaats. Derde Wal ondersteunt en daagt jonge kunstenaars uit nieuwe 
projecten te ontwikkelen in het publieke domein. 
www.derdewal.nl

10 POPOP
POPOP is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst, tijdelijk 
gevestigd in het souterrain van de oude Montessori school aan de  
Elzenstraat 4b te Nijmegen. POPOP biedt zeer frequent exposities en 
happenings. 
Elzenstraat 4b  www.popop.art
Open: zaterdag en zondag, 12 ‑ 17 uur (tijdens tentoonstellingen)

10 Kunstmagazijn kunstuitleen & galerie
Kunstmagazijn laat je graag kennis maken met actuele kunst van ge‑
renommeerde kunstenaars uit heel Nederland. De kunstuitleen omvat 
een uitgebreide collectie waar je kunst kunt lenen en kopen. Ook kun 
je exposities bezoeken en worden diverse activiteiten en evenementen 
georganiseerd, waaronder Qtopia Queer Arts Festival. 
Kanunnik Mijllinckstraat 1  www.kunstmagazijn.nl
Open: woensdag t/m zaterdag, 12 ‑ 17 uur

10 Besiendershuis
Bijna vijf eeuwen geleden, in 1525, werd het Besiendershuis gebouwd. 
Als je er binnenstapt, kom je in een wereld ‘tussen alles en overal’, een 
prachtig eigen universum voor kunst, cultuur en leven.  
Het Besiendershuis is geen tentoonstellingsruimte, maar vooral een 
productie‑ en ontwikkel‑locatie, waar uiteenlopende kunstopdrachten op 
vruchtbare bodem ontstaan.  
Steenstraat 26  www.besiendershuis.com 
Open op afspraak

10 De Nieuwe Gang
De Nieuwe Gang is een kunstenaarsinitiatief sinds 1980, verbonden  
aan Het Klooster in Beuningen. Zij programmeren actuele beeldende 
kunst, Artist Talks, AiR, lezingen, muziek, poëzie en jaarlijks Dichters  
in de Tuin.  
Kloosterstraat 7  www.denieuwegang.nl 
Open: zaterdag en zondag, 13 ‑ 17 uur (tijdens tentoonstellingen) 
en op afspraak

10 Oddstream
Oddstream richt zich op het snijvlak van kunst en cultuur met digitale 
technologie en toont hoe kunstenaars en andere makers de mogelijkheden 
en grenzen van digitale technologieën opzoeken. Aan de hand van exposi‑
ties, meet‑ups en educatieve programma’s hoopt Oddstream ontwikkelingen 
op het gebied van deze technologieën in relatie tot een verscheidenheid aan 
maatschappelijke onderwerpen te visualiseren en inzichtelijk te maken. Od‑
dstream is een afdeling van de Lindenberg, huis voor de kunsten. 
Ridderstraat 23 (kantoor)  www.oddstream.nl

10 Galerie Marzee
Galerie Marzee is een galerie voor hedendaagse sieraden, en met 850 
vierkante meter aan tentoonstellingsruimte zelfs de grootste galerie voor 
sieraden ter wereld. In de galerie is divers werk te zien van nationaal en 
internationaal gerenommeerde kunstenaars.
Lage Markt 3  www.galeriemarzee.com
Open: dinsdag t/m vrijdag 10 ‑ 18 uur, zaterdag 10 ‑ 17 uur

10 Galerie Bart
Galerie Bart focust zich op opkomend talent en gevestigde kunstenaars 
die gestudeerd hebben aan een van de Nederlandse kunstacademies. 
Zowel vanuit de vestiging in Amsterdam als vanuit de culturele hotspot 
het Honigcomplex in Nijmegen promoot Galerie Bart hun werk, geselec‑
teerd op kwaliteit, originaliteit, ambitie en lef, op de (inter)nationale 
kunstmarkt. 
Waalbandijk 14c  www.galeriebart.nl 
Open: dondersdag t/m zondag 12 ‑ 17 uur (tijdens tentoonstellingen)
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Blooz Gallery
Blooz Gallery is een ambitieuze online galerie met oog voor jong talent. 
We bieden veelbelovende kunstenaars een platform: online en offline 
door bijvoorbeeld pop‑up expo’s of beurspresentaties. Zo bereiken we 
een nieuwe generatie kunstliefhebbers. Check de site voor verse kunst: 
www.bloozgallery.nl

The Big Draw
Het tekenfestival The Big Draw Nijmegen is ieder jaar het tweede week‑
end van september. In de publieke ruimte verrassen wij op een laagdrem‑
pelige en verrassende manier met inspirerende (teken)kunst. Daarnaast is 
er BIG DRAW EXTENDED van waaruit wij het hele jaar door verschil‑
lende tekenkunst maken voor de stad en programmeren voor scholen, 
ouderen en andere domeinen. 
www.thebigdrawnijmegen.nl 


