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Kleurrijke textielkunst in de molen 
Op onze jaarlijkse zoektocht naar kunstenaars uit het Noorden van Europa, kwamen we dit 
jaar in Göteborg bij Ea ten Kate. Een naam die Nederlands klinkt en dat ook is. Ze komt 
oorspronkelijk uit Nij Altoenae, werd als het ware met haar blik op Ameland geboren. ,,Maar 
ik ben er nooit geweest!’’ 
 
Ea ging voor de liefde naar Zweden, ze werkt daar in het grote kunstenaarscentrum 
Sockerbruket. Haar atelier is één kleurrijke explosie van garen, kraaltjes en kleine werkjes en 
grotere stukken van haar hand. Ze verdiept zich wereldwijd in traditionele handwerken en 
reisde onder meer naar India om de Aari borduurkunst te leren. 
 
Voor het eerst sinds jaren exposeert ze weer in Nederland. ,,Op de meest Nederlandse 
locatie die je maar kunt bedenken, een molen!’’ Hier zal ze in november ook een tijdje als 
werkende kunstenaar aanwezig zijn. Ea ziet er enorm naar uit. ,,Bovendien ben ik dol op 
mosterd.’’ 
 
www.eatenkate.com 
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Aan het woord: Anne Jelle Leegstra, sponsor Kunstmaand.  
 
Het is in de afgelopen maanden rustig geweest voor  
Anne Jelle Leegstra. “In de komende maanden, het laatste halfjaar 
vóór de Kunstmaand zijn er meer werkzaamheden te verrichten en 
ben ik weer vaker op Ameland te vinden”. Anne Jelle Leegstra, eigenaar van ICT Drachten 
verzorgde indertijd de automatisering van het Kunstmaandkantoor in Nes. Nog steeds doet 
hij de beveiliging en het beheer . Bij vragen kunnen de vrijwilligers altijd bij hem terecht. “ 
Sinds die automatisering in 2006 sponsor ik de Kunstmaand ook.  Ik doe dat omdat ik het een 
heel leuk gegeven vind. Een geweldig initiatief.  
 
Eerlijk gezegd had ik eerst niet zoveel met kunst. Maar dit sprak mij meteen aan: het lekker 
weg zijn op het eiland, waarbij er ook zoveel moois te zien valt. Nu ben ik met mijn partner 
bijna altijd bij de opening en kom ik meestal terug voor de sluiting. Ook mijn ouders gaan een 
weekend.   
Ik ken Pieter Smit al lang, nog uit de tijd dat hij Directeur was van VVV Ameland. Met hem 
heb ik altijd een klik gehad, een gezelligheidsband. Komt hij in de buurt van Drachten, dan 
komt hij altijd wel even langs, het is een leuke aimabele, maar ook interessante man. Ik ben 
een stuk jonger, maar dat is geen belemmering. We hebben de liefde voor water gemeen, de 
liefde voor de wadden, maar ook het Friese merengebied. Ik trek er graag op uit met de 
zeilboot, maar nu ik die niet meer heb met de motorboot. En ook zonder boot ben ik altijd bij 
het water te vinden, ook bij slecht weer: het strand op, de duinen in. Daar hou ik van, dus is 
het eiland voor mij aantrekkelijk. Maar ook voor een dag zeevissen vanuit Lauwersoog ben ik 
altijd te porren.” 
 
In de laatste jaren heeft ICT Drachten zich meer en meer toegespitst op de veranderende 
vraag op het gebied van kantoorautomatisering. Anne Jelle: ” De tijd dat een bedrijf 
computers lokaal op het kantoor heeft staan, is voorbij. Waar we ons tegenwoordig op 
richten is het aanbieden en begeleiden van online werkplekken en dat niet op kantoor, maar 
vanuit een datacentrum. Onze klant kan daarmee ook vanuit een ver vakantieadres nog 
mobiel werken. Deze transitie, het mogelijk maken  van deze flexibiliteit is wat we bieden”. 
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Kunstroute  
 
Anton Dona, beeldend kunstenaar, reeds 40 jaar gast op Ameland en organisator van meer-
dere kunstmanifestaties. Hij neemt u mee op kunstwandeling of kunstfietstocht en vertelt 
daarbij over het dorp en de kunstwerken op locatie. 
Reserveren kan vanaf begin augustus via www.kunstmaandameland.nl met vermelding van 
naam, aantal personen en datum van wandeling of fietstocht. 
 
Vooraankondiging Podiumkunst Kunstmaand Ameland 2019 

De namen van artiesten die op de zaterdagavond en één woensdagavond in de  
novembermaand de optredens gaan verzorgen tijdens Kunstmaand Ameland 2019 zijn be-
kend.  

2 november remy van Kesteren     

 

De avontuurlijke composities van harpist Remy van 
Kesteren laten zich beluisteren als een ontdek-
kingstocht door neo-klassiek, pop, minimal, impro-
visatie en jazz. 

 

 

 

6 november Jazz aan Zee 
Elke eerste woensdag van november start Jazz aan Zee op Ame-
land. Het begint met het  
openingsconcert op woensdagavond 6 november 20:30 in de 
Hervormde Kerk in Hollum. Hun muzikale verbinding staat ga-
rant voor een hoogstaand concert. 
Dit jaar staat hun optreden in het teken van Louis Armstrong en 
Ella Fitzgerald 

 

 

 

 

 

http://www.kunstmaandameland.nl/
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9 november Wishful Singing 

Vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek ma-
ken. De concerten van Wishful Singing zijn een combinatie 
van a cappella zang, een overtuigend verhaal én een thea-
trale uitvoering op het allerhoogste niveau. Wishful Singing 
wil haar publiek ontroeren, raken, laten ontspannen of tot 
bezinning brengen door het verhaal dat zij via de muziek 
vertelt.  
 

Foto gemaakt door Melle Meivogel 

 
16 november Margriet Sjoerdsma 

ODELION: Met dit nieuwe project keert Margriet terug naar 
haar eerste liefde, namelijk eigen liedjes maken. 
Met ODELION slaat Margriet Sjoerdsma een nieuwe muzikale 
weg in. Het gelijknamige debuutalbum is de eerste afslag van 
deze nieuwe, muzikale route. De weg naar ODELION  was er niet 
één van over een nacht ijs gaan. De liedjes kwamen tot leven in 
Odelien, een huisje in the middle of nowhere in Noorwegen. Ver 
weg van de waan van alledag, de stress, drukte en chaos van het 
moderne leven. Zélf doen en beslissen, was het motto van dit 
album. 

 
23 november Gerrit Breteler met pianist en violis-
tes  

Gerrit Breteler is een Nederlandse schrijver, kunst-
schilder, zanger en beeldend kunstenaar. Als schil-
der werkt Breteler in de zeventiende-eeuwse kun-
stenaarstraditie. Als muzikant druk hij zich voorna-
melijk in de streektaal uit, veelal het Fries.  

 

 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldend_kunstenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Streektaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerlauwers_Fries
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30 november Elske DeWall en Femke de Walle  

 

De muzikale zusjes Elske DeWall en Femke de Walle uit “de 
“Walden” komen naar Kunstmaand Ameland 
Liedjes van Elske maar ook hun favoriete covers komen 
voorbij in een intieme setting met piano en gitaar. 
 

 
Podiumkunst literaire avond  
 
Net als vorig jaar geven wij ook dit jaar weer sprekers de kans om tijdens de literaire avond 
te praten over hun werk. Als u onze sociale media in de gaten houdt komt u de komende tijd 
te weten welke schrijvers welke avond tijdens de aankomende novembermaand onze gast 
zal zijn. Wij kunnen u al wel laten weten dat Ellen Deckwitz en Anne Goaitske Breteler u 
graag een mooie literaire avond willen gaan bezorgen. De locatie zal dit jaar de  
Doopsgezinde kerk te Nes zijn.  

 

Filmprogramma  
 

De maand november staat naast kunst op Ameland ook weer in het teken van film i.v.m. het 
Noordelijk Film Festival. Speciaal voor Ameland heeft het filmfestival weer een mooie en 
diverse selectie van vier topfilms geselecteerd van de afgelopen editie, waaronder twee 
openingsfilms en de publieksprijswinnaar. Wil je de allernieuwste films zien uit de 
Noordelijke contreien? Kom dan van van 6 t/m 10 november naar Leeuwarden. Het 
filmfestival viert dit jaar een jubileum, het is de 40e editie! 
 
Woman at War - do 7 nov  

IJsland/Frankrijk/Oekraïne, 2018, 101’ 
Een heerlijk komisch IJslands drama van de 
regisseur van Of Horses and Men. Dit keer over 
een dappere vrouw met een missie. Terwijl ze als 
milieuactiviste in haar eentje oorlog voert tegen 
de lokale aluminiumindustrie, krijgt ze plotseling 
het nieuws moeder te kunnen worden. Eén van de openingsfilms van het Noordelijk Film 
Festival 2018. 
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Trip - do 14 nov  

Finland/Noorwegen, 2018, 92’ 
Bizarre Finse komedie waarin Turo en zijn vrienden vanuit hun kleine dorpje 
in Finland alles op alles te zetten om met hun heavy metal band Impaled 
Rektum op het grootste festival van Noorwegen te kunnen spelen. 
Publieksprijswinnaar van het Noordelijk Film Festival 2018. 

 
 
Becoming Astrid - do 21 nov  

Zweden/Denemarken, 2018, 123’  
Een opmerkelijk biografisch drama over niemand minder dan 
Astrid Lindgren, de schrijfster die Pippi Langkous, Ronja de 
Roversdochter en vele anderen creëerde. De film laat zien 
hoe Astrid als jonge vrouw een gebeurtenis meemaakt die bepalend is voor haar verdere 
leven. 

 

Gräns - do 28 nov  

Zweden/Denemarken, 2018, 101’ 
In deze onvoorspelbare en aangrijpende Zweedse genremix voelt 
grenswacht Tina een onverwachte verbondenheid met de mysterieuze 
reiziger Vore. Maar kan ze de schokkende waarheid accepteren als blijkt 
dat haar hele leven op leugens is gebaseerd? Eén van de openingsfilms 
van het Noordelijk Film Festival 2018.  

 
 

 

Kaarten reserveren? 
Nog even wachten, maar u kunt wel alvast de datums in uw agenda noteren.  
Reserveren van kaarten zal vanaf ongeveer augustus aanstaande via onze website mogelijk 
zijn.  
 

Tot slot  

Vriend worden? Dat kan! Wanneer u Vriend wilt worden vragen wij u een donatie van  
€30,- of €80,- per jaar. Hiermee ondersteunt u de Kunstmaand. Kijk voor meer informatie op 
onze website.  
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Ook de zomer staat voor ons in het teken van kunst. Wij zullen ook tijdens deze zomer ‘in be-
weging’ zijn, want het programma van Kunstmaand Ameland 2019 begint vorm te krijgen 
maar het is nog niet klaar. Er zijn nog diverse openeindjes en deze zullen we de komende 
maanden sluitend gaan maken. Een leuke klus!  

Wij wensen u een mooie zomer en ergens in het najaar mag u de volgende nieuwsbrief ver-
wachten. 

 

Houdt onze sociale media in de gaten voor alle nieuwsberichten betreffende Kunstmaand 
Ameland 2019.  

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

 
Volg ons op Facebook & Instagram en blijf zo wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws rondom 

Kunstmaand Ameland. 

  

Hier zou een volgende keer uw 
advertentie kunnen staan.  

Interesse?  
Neem contact met ons op. 
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http://www.kunstmaandameland.nl/
http://www.kunstmaandameland.nl/
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Sponsoren   BEDANKT !!!  

                                                                                                                  

                                    

               


