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Woorden van Gitte Brugman  

Lieve mensen, 

We kunnen weer terugkijken op een mooie en drukbezochte Kunstmaand. Dit keer hadden 
we het indrukwekkende project Gezichten van dementie/Mag ik gaan van Herman van 
Hoogdalem en Gijs Wanders in de Westerlaankerk, dat veel mensen heeft beroerd. Henk 
Helmantel was populair, en ook de twee Belgische gasten, Sebastiaan Coppens en  
Jenka Barakina, kregen ruime belangstelling.  

We hadden sowieso een imposante lijst buitenlandse deelnemers, 
uiteraard uit onze vaste gastlanden Duitsland, Denemarken, Zwe-
den en Noorwegen. De Noorse Kristine Fornes met haar gevoelige 
borduursels kreeg meteen een uitnodiging voor een volgende ex-
positie! 

Bezoekers waren enthousiast over de manier waarop Luc ten Kloos-
ter de legende van  
Rixt van het Oerd had verbeeld (nog te zien in het Juttersmuseum 
tot eind maart).  
Ze waren onder de indruk van de papieren kunst van Mathilde van 
Wijnen in de NH Kerk in Ballum en verbaasden zich over de kleur-
rijke jurken van Tamara Tantico gecombineerd met de even zo fan-
tasievolle schilderijen van Margarita Iribarren. 
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Verrassende verkoopsuccessen boekten Beatrix Frederiks met haar 
vrolijke  
struisvogelschilderijen, Helena Andersson met haar combinaties van 
keramiek en messing, Hiltje Talsma met haar keramische boekjes vol 
zelfgemaakt papier, en Pim Velthuizen met objecten van kunsthars 
die hele werelden bevatten. Ook bij de AAK vielen tientallen rode stic-
kertjes te vieren. 

Ging dan alles van een leien dakje? Nee. In september moest een kun-
stenaar afhaken, omdat hij net had gehoord dat hij ziek was en hem 
een behandeltraject wachtte.  
In oktober viel onze belangrijke locatie de Kiewiet’s Hoeve af, van-
wege gezondheidsproblemen in de familie Kiewiet. De selectiecom-
missie  had het in de opbouwfase zwaar, omdat hierin ook niet ieder-
een fit was. Dat we er toch in slaagden een prachtig resultaat neer te 

zetten is te danken aan de inzet van velen, en aan de inspiratie die uitgaat van al die mooie 
kunst.  

Voor mij zit het er na drie jaar op. Ik kijk met trots terug op drie succesvolle Kunstmaanden 
die duizenden bezoekers trokken. Ik ontmoette tientallen bijzondere kunstenaars, lieve  
suppoosten en hardwerkende vrijwilligers en dank hen allen voor hun medewerking.  
Ook dank ik het bestuur voor het in mijn gestelde vertrouwen en de medewerkers van de  
diverse commissies (vooral de selectiecommissie) voor de fijne samenwerking. Ik zal ze  
missen. 

Mijn opvolgster Annica Delfos heeft in de opbouw- en opruimfase hard meegewerkt en 
daardoor een goede indruk gekregen van de werkzaamheden waar ze voor tekent. Haar zijn 
deze taken zeker toevertrouwd.  
 
Ik krijg tijd voor andere zaken, en hoop jullie op een ander podium terug te zien. En  
natuurlijk volgend jaar als bezoeker van Kunstmaand Ameland. Ik kan niet wachten! 

Gitte Brugman 
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Suppoosten  

Goedendag, 
Mijn plekje vandaag: 
Even, heel even zit ik in de lege kerk, wat 
bijzonder: de kunst van Jenka, de gesprekken, 
de sfeer... muziekje, breiwerkje, koffie en 
verwarming op aangenaam.  
Groet: Carla. 

Dankjewel Carla, leuk berichtje als start van 
een nieuwe werkdag tijdens de 
Novembermaand. 
 
 
 
 

Wat hebben we, naast af en toe een kritische opmerking, weer veel enthousiaste en 
positieve woorden tot ons mogen krijgen van suppoosten. Wat is het fijn dat deze mensen 
onze kunstlocaties met zoveel enthousiasme en betrokkenheid bemensen. Dank jullie wel 
suppoosten! Mede door onder andere jullie inzet en aanwezigheid kunnen de 
expositielocaties bezocht worden door de Kunstmaand bezoeker.  
 
Wilt u ook op een andere manier genieten van de kunst en ook de bezoeker een gevoel van 
welkom geven. Dan hopen wij met u in contact te komen om te kijken of wij iets voor elkaar 
kunnen gaan betekenen. U mag ons bellen, of als wij op kantoor zijn even binnen lopen, 
mailen of via onze website het contactformulier invullen.  
Wij willen ook eerst wel de vragen beantwoorden als die er nog bij u zijn.  
Interesse, benieuwd of nieuwsgierig? Laat het ons weten.  
 
 
  

De Amelander Amateur Kunstenaars  
 
Veel mensen hebben zich ook dit jaar laten verrassen door de 
Amelander Amateur Kunstenaars.  
Wat werd er positief en enthousiast gereageerd op de getoonde 
kunst van deze groep kunstenaars. De kwaliteit wordt naar goed 
geluisterd te hebben van een steeds hoger niveau.  
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Wist u dat over Kunstmaand Ameland 2019 
 
Albert de Hoop heeft besloten om zijn voorzittersfunctie na 12 jaar van Stichting 
Kunstmaand Ameland te beëindigen. Binnen het bestuur is inmiddels afscheid van hem 
genomen.  
Albert, hartelijk dank voor hetgeen je hebt gedaan en betekent voor de Kunstmaand. Wij 
wensen jou het allerbeste voor de toekomst. Het gaat je goed. 
 

Dit jaar hadden we voor een werk van Björn Carlén, I ching constellation 
100 x 60 cm digital painting, gekozen als publiciteitsfoto van  
Kunstmaand Ameland 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn ruim 130 kunstwerken verkocht.  
 
Kunstmaand Ameland 2019 heeft ongeveer 7-duizend bezoekers 
gehad. 
 
We nooit zoveel kunst hebben verkocht en zoveel bezoekers hebben 
gehad. 
 
De films nog nooit zo druk bezocht zijn geweest als dit jaar. We 
hebben voor het eerst af en toe moeten mededelen dat er geen 
kaarten meer beschikbaar waren. Is het hoge aantal bezoekers te 
danken aan de prachtig geworden entourage van het natuurcentrum, 
verbetert zitcomfort, kwalitatief goede films, een combinatie? Wat 
het ook is geweest, het was goed. 
 
Het de laatste week in vergelijk met de eerste drie weken van november opvallend rustig is 
geweest.  
 
 
 



 

NIEUWSBRIEF KUNSTMAAND AMELAND 

 

 Nieuwsbrief Kunstmaand Ameland  

Gitte Brugman drie jaar artistiek leider is geweest van Kunstmaand Ameland.  
Dankjewel Gitte, het waren drie goede jaren. Je gaat nu tijd en ruimte krijgen voor andere 
dingen. Succes met wat je gaat doen!  
 
Annica Delfos met ingang van 1 januari aanstaande artistiek leider Kunstmaand Ameland 
gaat worden. Succes Annica!  
 
Er soms vrijwilligers zijn die besluiten het werken bij Kunstmaand 
Ameland te stoppen.  
Soms omdat het om gezondheidsredenen niet meer mogelijk is of omdat 
het gewoon niet meer past binnen het huidige leven. Hoe dan ook, een 
dankjewel aan deze vrijwilligers. Jullie hebben mede de Kunstmaand 
mogelijk gemaakt. We deze vrijwilligers sterkte wensen of het gaat jullie 
goed.  
 
In de Westerlaan kerk te Hollum het thema  
‘Gezichten van Dementie’ was te zien.  
De schilderijen en het verhaal hebben veel emoties losgemaakt. Ook dit 
is Kunstmaand Ameland.  
 

We naast af en toe een kritische opmerking heel veel 
positieve reacties hebben mogen ontvangen.  
Opvallend was dat we vaak hebben mogen horen dat 
de kwaliteit dit jaar van hoog niveau was.  
 
Ondernemers van Ameland constateren dat Stichting 
Ameland Kunstmaand de omzet in de 

novembermaand doet stijgen.  
 
Kortom: het was een mooie en goede novembermaand! Een GROOT DANKJEWEL aan alle 
betrokkenen. Samen zijn en maken we Kunstmaand Ameland.  
 
 
Win een kunstwerk  
 
De Stichting Kunstmaand Ameland heeft wederom een loterij georganiseerd. Hiermee wordt 
de Kunstmaand ondersteunt maar men maakt ook kans op een kunstwerk.  
Door het kopen van een lot van € 3,- heeft men kans gemaakt op een waardebon. Deze 
waardebon kan men in overleg met de organisatie de eerstvolgende Kunstmaand besteden 
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aan een kunstwerk.  
 

Op dinsdag 3 december 2019 heeft notaris Hellema de trekking 
loterij Kunstmaand Ameland 2019 gedaan. De winnende loten zijn:  
 

1e prijs 3486 € 450,-  
2e prijs 3361 € 300,-  
3e prijs 3002 € 150,-  
 
De winnende lotnummers staan sinds begin december ook op de 
website en of facebook. 
Prijswinnaars, van harte gefeliciteerd! Wij komen graag met u in 
contact zodat u tijdens Kunstmaand Ameland 2020 de waardebon 
kan besteden door de aankoop van een kunstwerk.  
 
Smoel Kunstwerkplaats 
 
Smoel is een kunstwerkplaats voor kunstenaars 
met een verstandelijke beperking. Smoel biedt 
een werkplek waar veel ervaring opgedaan kan 
worden. Smoel biedt een leerzame en 
vertrouwde werkplek waar veel ervaring 
opgedaan kan worden. Daarnaast wordt het 
gemaakte werk verkocht of verhuurd aan 

bedrijven en 
particulieren en 
organiseren zij diverse creatieve activiteiten. 
 
Smoel heeft dit jaar opnieuw meegedaan aan de 
Kunstmaand op Ameland. En opnieuw was het prachtig!  
Dit jaar toverden ze bierfusten om in ware kunstwerken.  
De lege fusten, die anders afval zouden zijn, hebben een 
nieuwe inhoud gekregen. Er ontstonden kleine wereldjes 
met vissen en zeewier, touw, schelpen en gedichten. Ook 
hebben sommigen fusten ‘zeepokken’ gekregen, gaven licht 
of maakten geluid. De 140 fusten hebben een plek gekregen 
in de mooie duinen bij Nes langs het schelpenpad van 
Ameland. Wat kwam het grootse project hier goed tot zijn 
recht.  
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Wilt u ook Vriend van de Kunstmaand worden?  
 

Kunstmaand Ameland heeft inmiddels 165 Vrienden.  
Deze Vrienden ondersteunen het jaarlijkse internationale kunstevenement.  
U kunt Vriend worden van de Kunstmaand door te kiezen uit een tweetal pakketten.  
Een pakket wat u € 30,- per jaar kost of een pakket waarvoor u € 80,- per jaar betaald. Het 
verschil tussen deze pakketten staat op onze website uitgelegd. Tevens vindt u hier het 
aanmeldingsformulier.  
Wilt u samen met de 165 mensen die nu Vriend zijn van de Kunstmaand ook Vriend worden 
en hierdoor de Kunstmaand financieel steunen?   
 

Zullen wij ook Vrienden 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. Met uw bijdrage geven wij de Kunst-
maand nog meer kleur.  

 
 

Eindejaarstijd 
 
Wij kunnen terugkijken op een jaar wat in be-
weging is geweest, een Kunstmaand die in  
beweging is geweest en nog is, want wij zitten 
op de drempel van het nieuwe jaar in de afron-
dende fase van Kunstmaand Ameland 2019.  
Een bewogen Kunstmaand!  
Wij kijken met een tevreden gevoel terug op 
een mooie bewogen Kunstmaand Ameland 
2019!  
 

Bij Kunstmaand Ameland zijn vele mensen betrokken.  
Mede door deze diversiteit aan betrokkenhied kunnen wij terugkijken op een bewogen en 
goede Kunstmaand Ameland 2019.  
Suppoosten, vrijwilligers, ondernemers, sponsoren, locatieeigenaren, inwoners, amateur-

kunstenaars, bezoekers, kunstenaars, medewerkers, relaties, DANKJULLIEWEL!!!! 
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Wij realiseren ons dat mede door jullie inzet, bijdrage en betrokkenheid Kunstmaand Ame-
land is wat het is; een prachtig internationaal kunstevenement!  

 
Wij wensen u allen een goede eindejaarstijd!  

 
Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid  

Het jaarverslag 2018 en het vrijwilligersbeleid Kunstmaand Ameland kunt u op onze website 
vinden. Het jaarverslag 2019 proberen wij aankomend voorjaar op onze website te  
publiceren.  
 
 

Thema Kunstmaand Ameland 2020  

Thema 2020  Langzaam 

Bijna rebels is het woord langzaam in een wereld die schreeuwt: Tijd is geld!  
L a n g z a a m  met ruimte tussen ieder letter, zodat er tijd is voor nieuwsgierigheid en 
nadenken. Wat is langzaam? Is het alleen een benoeming van tijd of ook van gevoel? Is het 
nuttig, vreugdevol , ontspannend of een verspilling, stressvol en irritant? Hoe ziet langzaam 
eruit? Is het een techniek, talent of een wenselijke beleving van de toeschouwer?  
Laat ons de wereld vertragen, of is dat te revolutionair in 2020? 
 
Geen of beperkte bereikbaarheid laatste twee weken van december 2019  
en eerste week januari 2020  
 
In de periode van 20 december 2019 tot en met 5 januari 2020 is het kantoor van  
Kunstmaand Ameland niet of zeer beperkt telefonisch bereikbaar.  
Een mail kunt u altijd sturen, al zal in bovengenoemde periode de reageertijd iets langer zijn 
dan u normaliter van ons gewend bent.  

 

Contact 
Stichting Kunstmaand Ameland 
Bureweg 2 
9163 KE Nes Ameland 
Telefoon: 0519-546561 
november@kunstmaandameland.nl 
www.kunstmaandameland.nl 
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                                                  Hier zou een volgende keer uw advertentie kunnen staan.  
Interesse?  

Neem contact met ons op 
 

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

 

 

 

Sponsoren   BEDANKT !!!  

                                                                                                                  

                                            

       

 

 

 

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

mailto:november@kunstmaandameland.nl
http://www.kunstmaandameland.nl/

