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Afke verbeeldt artikel 1
De gemeente Zwolle riep begin dit jaar creatieve geesten op met een idee te
komen om artikel 1 van de grondwet te verbeelden. Het winnende ontwerp, van
Afke van Halen, krijgt een plek in het stadskantoor van Zwolle. Proficiat Afke.
Thorbecke
Zwollenaar Thorbecke legde in 1848 de basis voor de Nederlandse Grondwet. In
Artikel 1 ervan staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt
behandeld. En dat discriminatie en aanzetten tot haat of discriminatie verboden
is. Dit inspireerde de gemeente deze wedstrijd uit te schrijven. Zwollenaren
mochten een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete ontwerp.
Afkes over haar inzending: voor dit kunstwerk zou ik in de basis hout gebruiken:
het is een levend materiaal, heel puur en eerlijk. Maar ook vergankelijk, wat
eigenzinnig en soms heel grillig en lastig om mee te werken. Bijna menselijk dus.
Wat gaat Afke maken? Een groepje
zeer diverse mensbeelden gemaakt
uit boompjes en takken. Ze ogen oud
en jong, soms schattig, soms grillig of
lelijk, soms aanraakbaar, soms juist
stekelig. In en tussen de houten mensbeelden zitten kleine spiegeltjes, die
de kijker een blik op zichzelf gunnen,
of op zijn of haar naaste. Kortom, reflectie alom rond artikel 1 en de mensen om ons heen. Succes Afke en veel
plezier met het maakproces.
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Nieuw bestuurslid Job

Fotowedstrijd

Heel blij zijn we met de toetreding van Job van Splinter tot het bestuur van
Vechtdalkunsten. Per 25 april is hij begonnen met PR activiteiten. Job heeft zijn
handen meteen uit de mouwen gestoken met allerlei publicitaire zaken.
Helaas werd Job vrij snel na de start ziek. Inmiddels is hij weer aan de beterende
hand en volop bezig met revalidatie. Hij verwacht in augustus/september weer
mee te kunnen draaien. Beterschap Job. Tot die tijd neemt Annemarie Leebeek
de PR-zaken waar.

Vacatures

Tip voor B&B-eigenaren: Kunst-flyers
Heb je een B&B, camping of gastenverblijf, dan vragen je gasten je vast om bezienswaardigheden en activiteiten in de buurt. Een ideetje is dan folders en flyer
van Vechtdalkunsten bij deze informatie te doen.
Een mooi voorbeeld is het nieuwe boekje van het panelenpad in het Centrum
van Ommen. Een leuke route om te lopen: kunst bekijken en lekker door het
centrum van Ommen banjeren. Er zijn flyers van MontMartre, de Kunstroute en
later in de zomer ook van Kijk op Kunst beschikbaar.
Heb je interesse in flyers of boekjes, laat het dan weten via
PR@vechtdalkunsten.nl.

Kijk op Kunst

Kijk op Kunst
MontMartre

Jumping De Driehoek
Kunstroute
Agenda
MontMartre
31 - 7 en 11—8
CSI Jumping De Driehoek
1—4 augustus
(toegang gratis, P 5,-)
Kijk op Kunst
4—27 oktober

Panelenpad
Het zal jullie niet ontgaan zijn: er zijn zes nieuwe panelen
toegevoegd aan de panelen in het centrum van Ommen. En
er is een nieuw boekje gemaakt, met daarin informatie over
de panelen en de plek waar zij hangen. Dit boekje is op diverse punten in de stad te vinden (o.a. bij de Readshop). Tijd
voor een wandeling door het centrum.

Stadsdichter benoemt: Viviane
Viviane Rose is stadsdichter van Ommen. Gefeliciteerd Viviane. Op 27 mei tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs Ommen is Viviane
benoemd.
We hebben op al veel plekken kunnen genieten van je gedichten. Eentje hangt op een
groot paneel op het ‘11 April Plein’.
Viviane doet ook vaak mee aan de dichtmiddag in Café De Herberg in Ommen. Een mooie
nieuwe kunstvorm binnen Vechtdalkunsten.
We hopen nog veel gedichten van je te kunnen
lezen Viviane.

Nog even genieten van een pareltje van
Viviane:
Hitte waait door wind heen
laat het mij raken onder
parasol, beschermd van de heetste graden
ik voel mij zomers, gedwongen
mijzelf te laten smelten tot rust
Onderste randjes van mijn zomerjurk
wapperen vleiend tegen mijn benen
Ik schrijf gedichten
ter plekke voor vreemden
die even minder vreemd worden
Viviane Rose, Stadsdichter van Ommen.
Gemaakt tijdens MontMartre.

Wedstrijd fotografie voor kunstroute
Schitterende beelden van tieners die fotograferen met fotograaf Dook van
Gils voor de wedstrijd van de kunstroute van Vechtdalkunsten.
Dook heeft gastles fotografie gegeven voor leerlingen van klas 2 op het Vechtdal
College Ommen, in het kader van deze wedstrijd. De leerlingen gingen meteen
enthousiast aan de slag. Eind mei is er een expositie gestart bij de molen van
Anton, Molen de Lelie. Help mee de mooiste foto kiezen!

Kijk op Kunst
Alle voorbereidingen voor de herfstexpo van Kijk op Kunst zijn al weer in volle
gang. Het enthousiasme van de winkeliers is enorm. Al 52 winkeliers stellen hun
etalages open voor werken van Vechtdalkunstenaars. Weer meer dan vorig jaar.
We hopen dat jij als kunstenaar ook weer mee doet. Opgeven kan nog tot 5 juli.
Wil je mee doen, stuur dan een email naar kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl.

Vacatures
Een vrijwilligersorganisatie als Vechtdalkunsten kan niet zonder jouw hulp. Een
unieke kans om je creativiteit in te brengen en uit te voeren, en leuke contacten
op te bouwen.
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Kijk op Kunst
De werkgroep KoK organiseert dat er elke herfstvakantie kunst in de etalages in
Ommen Centrum te bezichtigen is. De werkgroep is op zoek naar een nieuw lid.
Belangrijkste taken van de werkgroep zijn: het onderhouden van contacten met
winkeliers en kunstenaars, koppelen kunst aan winkels, organiseren een prijsvraag en de PR. We overleggen zo ongeveer maandelijks (zo’n 7 keer per jaar in
lente, zomer en herfst).
Klinkt dit je leuk in de oren en wil je graag meedoen, neem dan contact op met
Bard Peskens (06-51252913) of Joke van Eck (06-24280780) of email naar
kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl.
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Montmartre
Voor onze Montmartre zondagen
(3x per seizoen op zondagmiddag)
zijn wij op zoek naar een enthousiasteling die de organisator wil
ondersteunen met het opzetten
van dit evenement. Vooraf kan
geholpen worden met het zoeken
naar o.a. muzikale omlijsting,
maar de hoofdtaken zijn de voorbereidende werkzaamheden op
deze middag zelf en het zijn van aanspreekpunt voor de deelnemende kunstenaars en publiek. Ben of ken je iemand die het leuk vindt om deel uit te maken
van een gezellig cultureel evenement, lekker een middag rond te lopen tussen
kunst en kunstenaars en mensen te helpen, dan horen wij dit graag! Laat het
ons weten via montmartre@vechtdalkunsten.nl.
CSI Jumping De Driehoek
Als coördinator van CSI heb je contacten met de organisatie van het
CSI. Als de organisatie boxen beschikbaar stelt, nodig je alle kunstenaars uit om deel te nemen. Vervolgens plan je een overleg met de
aangemelde deelnemers. Er wordt
een rooster gemaakt en een indeling van de boxen. Verder ben je
aanwezig bij de inrichting v.d.
boxen, ben je tijdens de CSI-dagen
(telefonisch) aanspreekpunt en help je bij het ontruimen aan het eind van het
evenement. Lijkt het je leuk om CSI (mede) te organiseren, laat het ons weten
via Jumpingdedriehoek@vechtdalkunsten.nl.

Contact zoeken?
Iedere werkgroep heeft nu een herkenbaar e-mailadres die niet gekoppeld is
aan een persoon maar aan de functie.
Kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Kunstroute@vechtdalkunsten.nl
Jumpingdedriehoek@vechtdalkunsten.nl
Panelenroute@vechtdalkunsten.nl
Montmarte@vechtdalkunsten.nl

Zo zijn er ook emailadressen voor specifiek werk binnen het bestuur:
Penningsmeester@vechtdalkunsten.nl
Vice-voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris@vechtdalkunsten.nl
PR@vechtdalkunsten.nl
Voorzitter@vechtdalkunsten.nl

Kunstroute
De projectgroep Kunstroute Ommen is op zoek naar een Projectleider die per september kan beginnen met deze taak. Ook zijn er per
2020 nieuwe projectleden nodig die
met elkaar de kunstroute willen
organiseren. Meld je je nu al aan
dan kun je je meteen mee draaien
en inwerken in dit project. Aanmelden kan via een email naar
kunstroute@vechtdalkunsten.nl.

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio herfst. Heb je weetjes, ideeën of input voor de nieuwsbrief, stuur het ons via PR@vechtdalkunsten.nl.

Vriend of kunstenaar worden
Wil je Vechtdalkunsten kunstenaar
worden of sponseren als vriend, neem
dan contact op met
secretaris@vechtdalkunsten.nl.

