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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Clemens Briels bepaalt gezicht Kunstmaand 2017
Met zijn kleurrijke beelden en schilderijen zal het niemand ontgaan, dat Clemens Briels dit
jaar meedoet aan Kunstmaand Ameland. De Brabantse kunstenaar stelt enkele 3 meter hoge
beelden beschikbaar, die de rotondes zullen opfleuren. Een paar kleinere sculpturen maken
deel uit van de beeldenroute in Nes, en dan zijn er nog schilderijen en beeldjes van hem te
zien in Ameland State. Een van grote beelden hebben we gekozen tot beeldmerk van
Kunstmaand Ameland 2017.
In zijn werk gebruikt Clemens Briels dagelijkse thema’s, maar dat doet hij op zeer
uitgesproken en afwijkende manier, met duidelijke Latijns-Amerikaanse invloeden. Hij voelt
zich niet gebonden aan een ,,academisch keurslijf betreft perspectief’’. Zijn vrolijke en
optimistische kijk op het leven spreekt velen aan, zeker niet alleen in Nederland.
Hij exposeerde op allerlei plaatsen in Europa, Noord-Amerika, het Caraïbisch gebied, de
Arabische Emiraten en China. Hij was de officiële kunstenaar van de Olympische
Winterspelen in Salt Lake City 2002, en de ontwerper van European Fashion Award 2006.
2. Programmaboekje duurder
De kosten van het programmaboekje van Kunstmaand Ameland gaan dit jaar omhoog.
Bezoekers betalen geen €3,50 maar €5. Voor dat geld krijgen ze een aantal kortingsbonnen,
die te besteden zijn bij Amelander sponsoren. In wezen wordt het boekje daarmee voor
bezoekers ‘gratis’. De verhoging biedt de organisatie een bescheiden, maar toch belangrijke
inkomstenverhoging. We zullen deze maatregel goed evalueren en meenemen in de
discussie over het al dan niet invoeren van een entreebewijs/passepartout.

Contact
Stichting Kunstmaand Ameland
Bureweg 2
9163 KE Nes Ameland
Telefoon: 0519-546561
november@kunstmaandameland.nl
www.kunstmaandameland.nl

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!

Clemens Briels, Les Dances Nicoise
Via onze website
www.kunstmaandameland.com
kunt u toegangskaarten reserveren
voor de concerten van
o.a.Noorderlicht vertelconcert, Iris
Kroes, Elske DeWall en Janne Schra

3. Proefroute
Uiteraard organiseert het Amelands Product dit jaar ook weer de ProefRoute. Op
www.amelandsprodukt.nl/proefroute vindt u hierover meer informatie. Medio oktober start de
kaartverkoop. U kunt dat online een ticket bestellen via de website van VVV Ameland.
Foto: Janne Schra
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4. Kosta Boda viert jubileum op Ameland
Kosta Boda is een van ’s werelds bekendste merken in glas en glaskunst. In de bossen van de
Zweedse provincie Småland heeft het bedrijf in de loop van de eeuwen zijn kennis op het
gebied van glas steeds verder verfijnd. De ontwerpers van Kosta Boda zijn niet alleen in
Zweden, maar over de hele wereld beroemd. In 2011 was een expositie met unieke
glaskunstwerken een groot succes op Ameland. Speciaal vanwege het 275-jarig bestaan van
Kosta Boda mag Kunstmaand Ameland dit jaar weer een expositie met unieke stukken tonen,
met werk van Lena Bergström, Hanna Hannesdotter, Bertil Vallien en Goran Wärff. Zij
brengen een eerbetoon aan de klassiekers uit de lange geschiedenis van het glasbedrijf. U
kunt deze expositie bekijken in De Rentmeester in Nes.
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Hans Dorrestijn 8 nov in de RK kerk
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.

5. Twee keer Licht in de hoofdrol

Philips Nederland en Kunstmaand Ameland schreven een ontwerpwedstrijd uit onder de titel
Licht in de hoofdrol. Uit de inzendingen kozen we het project Nachtparels van Dick Visser.
Zijn opstelling van oude witte plafondlampen in combinatie met groen licht, is een mooi
voorbeeld van hergebruik en duurzaamheid. Tijdens het festival MadNes schenen de
Nachtparels al. In november is hun aantal gegroeid en zijn ze ook vanaf de Broedstoelen van
kunstenares Lot Brandt te bekijken, bij de Visvijvers net buiten Buren.
Naast dit project verleent Philips Nederland ook steun aan de Wentelende stokken van
ontwerper Peer Holthuizen. Zijn installatie siert de loopbrug naar strandpaviljoen ’t
Strandhuys in Buren, en krijgt een bijzonder coating (geleverd door Hodij Coatings), die met
belichting een bijzonder spektakel oplevert. www.projektkunst.net
6. PROJECT Tweede Natuur
De Kooiduinen zijn het toneel van een bijzonder kunstproject, waar negen Scandinavische
kunstenaars kunstwerken maken in de natuur. Het zijn deelnemers die hun sporen hebben
verdiend in de landschaps- en installatiekunst. Met hun (tijdelijke) kunstwerken reageren ze
op hun omgeving. Ze verdiepen zich in de geschiedenis van de plek, onderzoeken de relatie
tussen mens en natuur of maken ter plekke hun eigen verhalen. Ze maken daarbij (deels)
gebruik van materiaal uit de omgeving. Dat kan komen uit natuurlijke bronnen of bestaan uit
gejut en aangespoelde materiaal. Met hun toevoegingen verandert de aard van de
Kooiduinen, en zien we een andere kant van het gebied.

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
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7. Op en rond het podium

De commissie podiumkunsten heeft voor dit jaar een gevarieerd programma weten samen
te stellen. Het blokfluitensemble Praetorius onder leiding van Norbert Kunst geeft een
concert in Noordse sferen (4 nov) met verteller, theatermaker en rietblazer Gottfrid van Eck.
In de Nederlands Hervormde kerk van Hollum wordt dit Noorderlicht-concert gevolgd door
de zangeressen Iris Kroes (11 nov), Elske DeWall (18 nov) en Janne Schra (25 nov). Ook in de
NH kerk in Hollum is het optreden van een aantal vooraanstaande jazzdocenten op 15
november. Dit concert is de opmaat voor het programma Jazz aan Zee, met workshops en
een tweede concert door deelnemers van de workshops in Herberg De Zwaan. Wie zelf
graag zingt, kan woensdag 1 november meedoen met de open zangworkshop van zangcoach
Ellen Bakker. Hans Dorrestijn laat van zich horen op 8 november. Bekend van zijn Dorrestijns
Vogelgids en het tv-programma De baardmannetjes neemt deze schrijver, cabaretier en
vogelaar zijn publiek mee ‘de natuur’ in. Tot slot maakt schrijfster Marion Bloem maakt haar
opwachting in de Doopsgezinde kerk in Nes (22 nov). Zij zal voordragen uit haar eigen werk,
afgewisseld met visuverzen, zoals ze haar videogedichten noemt.

8. Maar liefst vijf films van Noordelijk Film Festival

Kunstmaand Ameland valt dit jaar gunstig. Er zitten maar liefst vijf donderdagen in de
maand, dat houdt in dat programmeur Fredau Buwalda van het Noordelijk Film Festival vijf
Scandinavische films voor ons kon selecteren. Op 2 november vertonen we Magnus in het
Natuurcentrum, gevolgd door Verdwijnen (9 nov), The Happiest Day In The Life Of Ollie Mäki
(16 nov) en The Day Will Come (23 nov). Met Sami Blood (30 nov) sluiten we de reeks af.
En het is geen eenrichtingsverkeer wat betreft het NFF, want Kunstmaand Ameland is ook te
zien op het filmfestival in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Artistiek leider
Gitte Brugman selecteert enkele kunstwerken, die worden aangeleverd voor Kunstmaand
Ameland en richt hiervan een kleine expositie in. Zo vestigen we de aandacht op onze
kunstenaars en benadrukken we de Nordic Art Connection die beide evenementen bindt.

9. Feestelijke opening
Anders dan voorgaande jaren is de feestelijke opening van de Kunstmaand niet op de eerste
zaterdag, maar op de eerste dag van de Kunstmaand zelf. Dus start de Kunstmaand op
feestelijke wijze op woensdag 1 november.
Volg ons op Facebook & Instagram en blijf zo wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws
rondom Kunstmaand Ameland.
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