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1. Artistiek leider Kunstmaand Ameland Gitte Brugman

De afgelopen jaren bezocht ik verschillende keren Kunstmaand Ameland. Niet de enige
kunstmanifestatie in Friesland (of daarbuiten), maar wel een heel bijzondere vanwege de
gang naar het eiland en de locaties daar. Ik was elke keer weer verbaasd over de kwaliteit en
diversiteit van de kunst die ik er zag.
Ik heb in mijn leven heel wat kunst gezien, op bescheiden schaal zelf kunst (fotografie)
gemaakt, en via mijn werk op de cultuurredactie van de Leeuwarder Courant veel
kunstenaars en galeriehouders ontmoet. Vaak verzucht ik dat het me geweldig lijkt om
kunstenaars die dat verdienen een podium te geven. In mijn hoofd worden soms de mooiste
combinaties geboren, van die ene kunstenares met haar bijzondere objecten en de
schilderijen van die stille schilder... Of van foto’s en gedichten, textiel en steen.
Toen bleek dat Kunstmaand Ameland nog een artistiek leider zocht, hoefde ik dan ook niet
lang na te denken. Hier was dat podium!
Er gingen opeens allemaal deurtjes open in mijn hoofd. Ik had net een paar andere projecten
afgerond en deze kans kwam op het juiste moment. Op de boot van Ameland naar Holwerd
tikte ik een brief, en een paar weken later kreeg ik een uitnodiging. Het resultaat weet u al: ik
kreeg de baan.
En nu is het feest begonnen: van selecteren, ateliers bezoeken, kunstenaars bedanken en
benaderen, combinaties bedenken. In grote lijnen ligt het aanbod voor dit jaar vast.
Binnenkort gaan er uitnodigingen naar kunstenaars in het Zweedse Göteborg en op het
Deense eiland Bornholm, die we er graag bij willen hebben. Daarna begint het grote
vormgeven.
En ondertussen ben ik zo nu en dan al even aan het vooruit kijken naar 2018, het jaar dat
Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is. Al zit Kunstmaand Ameland aan de
staart van alle activiteiten, we willen wel uitpakken met bijzondere plannen. Maar daarover
een volgende keer.

Artistiek leider Gitte Brugman

Voor in uw agenda:
De start van de Kunstmaand
2017 is op woensdag 1
november en duurt tot en
met donderdag 30 november.
De feestelijke opening is op
woensdag 1 november!
Via onze website
www.kunstmaandameland.com
kunt u toegangskaarten reserveren
voor de concerten van o.a. Iris
Kroes op 11 november, Elske
DeWall op 18 november en Janne
Schra op 25 november

Foto: Elske DeWall
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2. Licht in de hoofdrol

Dit jaar zet Philips het eiland Ameland in het ‘groene’ licht; dit ClearSky is rood-arm licht dat
vogelvriendelijk is en weinig tot geen invloed heeft op de vogeltrek. Om dit te vieren, schreef
Kunstmaand Ameland in samenwerking met Philips Nederland een ontwerpwedstrijd uit. We
hebben ontwerpers en kunstenaars gevraagd om met plannen te komen voor een object of
project met licht in de hoofdrol. De mooiste plannen voeren we uit, deze krijgen dit jaar
speciale aandacht tijdens Kunstmaand Ameland (november). De uitgevoerde ontwerpen zijn
tijdelijk. Na november ruimen we alle sporen van Kunstmaand Ameland weer op. Concrete
objecten blijven eigendom van de bedenker, verkoop behoort tot de mogelijkheden. Bij de
buitenprojecten geldt dat ze de natuur niet onnodig mogen belasten en dat ze
stormbestendig moeten zijn. Immers, het kan zeker in november regenen en aardig waaien
op de Waddeneilanden.

3. Uitgelicht: zeeschilders op Ameland

Wie de website van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders bekijkt, zal verrast zijn. Op
een van de eerste foto’s is keramiek te zien, en ook verderop in de roulerende fotoserie
duiken sculpturen op. Deze diversiteit aan disciplines, maar ook de verscheidenheid aan
schilderstijlen, was reden om de groep dit jaar uit te nodigen voor de Kunstmaand. Samen
mogen ze de Amelander Kaap vullen. Een mooi grote locatie, waar we zowel klein als groot
werk kunnen tonen. En waar bovendien gelegenheid is beelden te laten zien. De leden zelf
zijn vrijwel zonder uitzondering enthousiast, negentien van hen hebben zich gemeld.
Ondanks de grootte van de ruimte wordt dat nog een leuke puzzel. En hoewel het werk dus
zeer uiteenlopend is, verbindt dat ene thema alles met elkaar: de zee. Als dat niet bij een
eiland past! www.zeeschilders.com
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Tijdens de Kunstmaand is op 41 locaties
werk te zien van ruim 75 kunstenaars
uit Nederland, Duitsland en de
Scandinavische landen.
De openingstijden van de locaties zijn:
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,
en zaterdag van 10.30 – 17.00 uur en
zondag van 12.00 – 17.00 uur.
Voor deze locaties zijn wij ieder jaar op
zoek naar suppoosten. U kunt hele en
halve dagen suppoosten.
Als suppoost opent en sluit u de locatie
houdt u toezicht op de locatie en de
kunstwerken staat u bezoekers te
woord houdt u het aantal bezoekers bij
houdt u de verkoop van routeboekjes
bij.
E-mail ons voor uw aanmelding of meer
informatie.
november@kunstmaandameland.nl

4. Website Kunstmaand in een nieuw jasje

Tijdens de opening van de 20e Kunstmaand heeft de directeur van VVV Ameland, de heer
Cinto Prosperi reeds een vooruit blik gegeven op onze nieuwe website. In tussen tijd is er
hard gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke website. De nieuwe website past zich
automatisch aan alle schermformaten, is visueel en in balans ingericht door meer beeld en
minder tekst en met name de presentatie van de kunstenaars is nu optimaal ingericht. De
nieuwe website staat nu online. www.kunstmaandameland.nl
Foto werk Katinka Krijgsman
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5. Terugblik met Rachel van Balen op project Vuurtoren

Liever de lucht in!
Het is het grootste project dat tot nu toe ze in haar leven heeft gedaan, zegt Rachel van Balen. De
vuurtoren van Ameland. ,,Een object dat zo tot de verbeelding spreekt.’’ Op de vuurtoren stond een
maand lang haar bijzondere schildering. Daar was al publieke belangstelling voor toen ze nog aan het
werk was. ,,Vanuit het bakje zag ik de mensen beneden in de duinen staan kijken. In weer en wind,
echt heel leuk.’’
Voordat ze begon had ze geen idee hoeveel hulp of materiaal ze nodig had. Ze riep allerlei
hulptroepen op, familieleden die haar konden bijstaan. ,,Maar uiteindelijk viel het mee. De machinist
van de hoogwerker heeft me geweldig geholpen. Samen met mijn zus (de fotograaf), de
vuurtorenwachter, mijn hulpbroer, oppasoma en oppasnichtje zijn we een hecht team geworden.’’
De hele samenwerking heeft ,,een onuitwisbare indruk’’ op dit ploegje gemaakt. ,,Mijn nichtje, dat
toen anderhalf was, herkent het op plaatjes en zegt dan ‘tuurtoren’.’’
Ook voor Egbert Oosterhof van Hodij Coatings was het project een bijzondere ervaring. ,,Het idee is
ontstaan op het terras, in gesprek met Pieter Smit. Een project dat z’n weerga niet kent, natuurlijk.’’
Oosterhof maakte kennis met Rachel en prijst haar werkwijze. ,,Ze gebruikte de bestaande strepen als
ijkpunten. Het verbaasde me dat ze het in zo’n korte tijd heeft gerealiseerd.’’
Om haar project te ‘vermarkten’, ontwierp ze stickers voor bestaande miniatuur-vuurtorens. Toen er
vraag kwam naar een groter model, is ze dat gaan maken. Ze is nog druk met de laatste tien
bestellingen. Dat moet naast andere muurschilderopdrachten die ze heeft en vrij werk dat ze wil
maken. ,,Door de vuurtoren ben ik nu ook in gesprek met het Eemshotel. Ze willen dat ik een tijdelijke
loopbrug voor hen beschilder.’’
Het grootste project dat Rachel tot de vuurtoren had gedaan was een muur in een parkeergarage.
,,Maar ik ga liever de lucht in!’’, zegt ze. Hoewel ze er tegenop zag de hoogte op te zoeken, is het haar
enorm meegevallen. ,,Ik ben er veel zelfverzekerder door geworden.’’ Ze durft te gaan voor allerlei
soorten uitdagingen, ook dingen die niet eens tot haar stijl behoren. ,,Nu doe ik het gewoon, en het
lukt ook!’’
www.rachelvanbalen.nl
Volg ons op Facebook & Instagram en blijf zo wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws
rondom Kunstmaand Ameland.
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