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Ook wij kunnen er niet omheen….  
Dat het kan stormen in de novembermaand weten wij, maar de storm die nu over ons land 
en de wereld gaat is van geheel andere orde. 
De strenge coronamaatregelen hebben ons dagelijks leven flink door elkaar geschud.  
We zijn wakker geworden in nieuwe andere wereld. We zitten in het oog van de storm. Zo 
voelt het toch. Hoe lang en hoe heftig de storm wordt, is voer voor deskundigen. Maar dat 
het stormt is duidelijk.  
Het coronavirus is hard bezig om veel van onze zekerheden weg te poetsen.  
Eerste prioriteit is dat we de storm heelhuids doorkomen. Artsen, verpleegkundigen, 
ziekenhuizen, wetenschappers en bestuurders zijn de kapiteins waar we naar kijken om ons 
heelhuids door de storm te loodsen.  
Tegelijkertijd is de aanslag op onze zekerheden verwarrend en beangstigend. Meer 
geïsoleerd dan ooit slaat de vertwijfeling toe: Komt dit nog goed?  
Op vlak van gezondheid, op vlak van onze banen en bedrijven met volle bezorgdheid voor 
onze naasten, de ouderen en de kinderen. Doelen die gisteren nog uiterst belangrijk waren 
zijn vandaag naar de achtergrond verdwenen en maken plaats voor heel wat nieuwe vragen. 
We gaan er de komende periode “het beste van moeten maken”.  
 

Wij gaan, niet ‘L a n g z a a m’, maar wel vanuit de luwte, door met de voorbereidingen 
Kunstmaand Ameland 2020. Wij hopen dat de storm die nu over ons land en onze wereld 
jaagt de komende maanden in omvang gaat afnemen. De schade die deze storm heeft 
aangericht is nu al enorm. Wij hebben niet de illusie de schade te kunnen vergoeden maar 
wij hopen wel de geleden schade samen met u enigszins iets te kunnen gaan verlichten.  
Wij hopen dat de grenzen letterlijk en figuurlijk snel weer open zullen gaan en de wereld er 
dan weer een stukje zonniger uit gaat zien.  
 

Voor nu wensen wij u alle goeds en sterkte de komende tijd.  
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Bereikbaarheid kantoor Kunstmaand Ameland en galerie November 
Ons kantoor is momenteel niet bemenst, galerie November is gesloten. 
De mail wordt regelmatig gelezen. 
Indien nodig voor dringende zaken zijn wij telefonisch bereikbaar.  
Zie voor relevante informatie onze website en sociale media.  
 
 

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? 
 

Artistiek leider Kunstmaand Ameland Annica Delfos 

Kunst is mooi, makkelijk en meesterlijk  

gecompliceerd. Met mooi bedoel ik niet het uiterlijk, 

maar wat het te weeg kan brengen in de mens;  

ontroering, herinnering, inspiratie en verbinding. Het is 

niet makkelijk om kunst te maken, maar het beleven van 

kunst is dat wel. Iedereen kan kunst beleven; vrouwen 

en mannen, jongens en meisjes, rijk of arm, met of  

zonder opleiding waar ook ter wereld. De vrijheid 

in de kunst maakt het zo meesterlijk gecompliceerd; er 

bestaan geen regels, alleen meningen en theorieën. 

 

In 1983 ben ik verhuisd van Zweden naar Nederland . De 

afgelopen 20 jaar heb ik als kunstenaar geëxposeerd in 

meerdere Europese landen. Daarnaast heb ik  

uitwisselingen tussen galeries en kunstenaars in  

Nederland en Zweden mogen organiseren. In de loop der jaren heb ik het geluk gehad 

om veel kunstenaars, galeries, musea en kunstorganisaties in verschillende landen te leren 

kennen, tijdens exposities, biënnales en symposia. Veelal inspirerende ontmoetingen.  

 

 



 

NIEUWSBRIEF KUNSTMAAND AMELAND 

 

 Nieuwsbrief Kunstmaand Ameland  

Het is een eer om artistiek leider van dit fantastische kunstevenement te mogen zijn.  

Heel bijzonder vond ik het dat mij de mogelijkheid werd geboden om Kunstmaand 2019  

meerdere malen te bezoeken. Ik kon alles bekijken en meemaken: het opbouwen, de  

ontmoetingen met kunstenaars, het enthousiasme van de organisatie en van iedereen op 

het eiland. Ook heb ik de verschillende locaties, die tijdens de Kunstmaand omgetoverd zijn 

tot expositieruimtes om U tegen te zeggen, bezocht. Ik was meteen verliefd; verliefd 

op hoe Ameland kunst ‘ademt’, een hele maand lang. 

 

De afgelopen maand had ik graag op Ameland willen zijn, om iedereen die meewerkt aan de 

Kunstmaand beter te leren kennen.  Maar in deze vreemde Corona tijd is het beter om  

afstand te houden. Het organiseren van Kunstmaand 2020 is desalniettemin in volle 

gang. Samen met de leden van de selectiecommissie is er een keuze gemaakt uit de vele 

aanmeldingen voor Kunstmaand 2020. Voor de Nordic-Art Connection zijn Zweedse  

kunstenaars benaderd. In januari zijn de ateliers daar bezocht. De atelierbezoeken in de  

andere landen gaan vanwege de Coronacrisis nu niet door. Gelukkig is er het Internet 

met veel mogelijkheden voor contact met kunstenaars en overleg met de selectiecommissie 

en de organisatie van Kunstmaand Ameland. Het belangrijkste op dit moment is ieders  

gezondheid. Sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
 
Zullen wij ook Vrienden 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?   
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Deelnemend kunstenaar Kunstmaand Ameland 2020, Bea van Twillert  

Voor mij is het een bijzondere ervaring om dit 
jaar als exposant deel te mogen nemen aan de  
Kunstmaand. Ruim zestien jaar was ik, als ei-
landbewoner, kunstenaar en galeriehouder, 
nauw betrokken bij de Kunstmaand. 

In die jaren was ik lid van de selectiecommissie 
en werkte nauw samen met de directie en ar-
tistiek leider. Meerdere malen ging ik mee op 
atelierbezoek bij kunstenaars in binnen- en 
buitenland. Iedere oktobermaand waren we 
met de werkgroep volop in de running om de 
vele Kunstmaand-locaties in te richten. Het 
was een periode van intensief samenwerken, 
ontdekken en mooie ontmoetingen. 

Ook onze galerie Bo Lumen was een Kunst-
maand-locatie. Zowel de galerie als ons woon-
huis was expositieruimte voor gastexposanten 
in combinatie met mijn werk. 

 

In december 2017 verhuisden wij naar Finsterwolde. In het voormalig pand van Galerie 
Waalkens hebben we met Galerie Bo Lumen een doorstart gemaakt.  

Met twee à drie exposities per jaar brengen we een breed kunstaanbod van kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. Langzaamaan wordt Bo Lumen in de uithoek van Groningen heront-
dekt.  

Mijn atelier biedt uitzicht op uitgestrekte landerijen en het natuurgebied De Tjamme. 

Op onze nieuwe woon- en werkplek ervaar ik de rust en de ruimte van het Groninger platte-
land. Het licht is hier anders dan op de wadden, maar niet minder mooi.  

Verhuizen heeft invloed op je werk. De onderwerpen van mijn schilderijen en tekeningen zijn 
niet veranderd maar wel de uitwerking ervan. De eiland- en strandhuizen werden schuurwo-
ningen en boerderijen. De duinen heb ik verruild voor uitgestrekte graanvelden omzoomd 
door ingezaaide bloemen. In mijn portretten ontdek je de seizoenen.  

Omdat we regelmatig in Zweden zijn is dat vaak herkenbaar in mijn werk. De natuur heeft 
daar een andere dimensie en het verschil in de seizoenen is intenser dan in Nederland. In 
veel van mijn landschappen, huizen en portretten is de winter voelbaar.   
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Qua stemming, sfeer en kleurgebruik heeft mijn werk raakvlakken met de Scandinavische 
schilders. 
Op zoek naar verstilling probeer ik ontdekkend een combinatie van abstractie  en figuratie in 
mijn werk te realiseren. 
Tijdens de Kunstmaand 2020 exposeer ik mijn serie 4seizoenen, passend bij het thema ‘Lang-
zaam’. Een treffend thema voor de periode waarin wij ons nu bevinden.  
Een tijd waarin iedereen teruggezet word naar l a n g z a a m. 
 
 

Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid  
Het jaarverslag 2019 en het vrijwilligersbeleid Kunstmaand Ameland kunt u op onze website 
vinden.   
 

 

 

 

 
 

                                                  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 
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Sponsoren   BEDANKT !!!  

                                                                                                                  

                                            

       

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 


