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Woord vooraf  
 

Eind april 2021, het is fris maar als de zon schijnt zorgt deze voor een prachtige zilvergloed 
over de Waddenzee. Hoe toepasselijk kan het zijn.  
Titel Kunstmaand Ameland 2021 ‘Silver Lining Kunstmaand Ameland’. 
25 jaar Kunstmaand Ameland.  
Dat is reden voor een mooi thema: Zilver. 
‘Zilver glanst en sprankelt, maar kan evengoed bescheiden zijn. Een zilveren jubileum is 
reden voor een feest, maar als de omstandigheden ons dwingen ons in te houden, dan nog 
houdt 2021 zijn zilveren randje. Hoewel er in de wereld genoeg redenen zijn om somber te 
zijn, kunnen we alleen met positieve energie veranderingen teweegbrengen. Kunst kan 
daarbij helpen, in het tonen van schoonheid, in het aanzetten tot gesprek en begrip, in het 
bieden van troost en plezier.  
We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet, immers:  
Every cloud has a silver lining. 
 
Wij zijn begonnen!  
Het Thema is bekend, geïnteresseerde kunstenaars hebben bericht gekregen dat zij wel of 
niet mogen gaan deelname aan Kunstmaand Ameland 2021, de suppoosten hebben de 
eerste berichtgeving mogen ontvangen dat we gaan starten met organiseren en inplannen en 
de werkgroep podiumkunst kijkt naar de avondvoorstellingen.  
 
Vorig jaar hebben we ervaren dat flexibiliteit noodzakelijk is in het organiseren van 
activiteiten en evenementen en dat deze flexibiliteit ook kan uitmonden in teleurstelling. 
Teleurstelling van het moeten doen besluiten om een prachtig kleurrijke kunst 
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tentoonstelling geen doorgang te kunnen laten vinden. Achteraf hadden we het niet anders 
kunnen doen en gedaan. We zijn weer met frisse moed begonnen. Maar ook nu is de dag van 
morgen onzeker, ook nu is flexibiliteit aan de orde. We zijn begonnen! We zullen binnen de 
organisatie meebewegen met hetgeen ons door de overheid wordt geadviseerd.  
 
In de loop van de komende maanden zullen we gestaag gaan starten met het presenteren 
van de deelnemende kunstenaars op onze website en sociale media. Op die manier kunt u 
alvast vanaf gepaste afstand gaan voor genieten.  
Op die manier nemen we u vanaf gepaste afstand graag mee naar de maand november op 
Ameland; Kunstmaand Ameland  
 
Graag laten wij u voor genieten van hetgeen wij voor u hebben uitgekozen. En terwijl u 
hiervan geniet werken wij achter te schermen door aan het vormgeven van een zo 
volwaardig mogelijke Kunstmaand.  
 
 
Nieuwe gezichten en oude bekenden  
 

De inschrijving voor Kunstmaand Ameland 2021 is gesloten. Er hebben ruim voldoende kun-
stenaars belangstelling getoond om mee te doen aan deze 25ste editie met als thema Zilver. 
Samen met de selectiecommissie heb ik hieruit een mooi aanbod kunnen samenstellen, be-
staande uit nieuwe gezichten en enkele oude bekenden. Want we kijken immers deels terug 
op de afgelopen jaren. 

Bea van Twillert doet bijvoorbeeld mee met nieuwe schilderijen. Zij exposeert – op verzoek – 
samen met sieradenmaakster Frans Beelen. Anton Dona krijgt een plek bij ’t Koaikerhuus, 

het startpunt van veel van zijn rondleidingen 
door de Kooiduinen.  
En Dirk Keegstra, lid van de selectiecommissie, 
komt met een bloemrijke bijdrage, zo heeft hij 
beloofd.  

Maar daarmee zijn we er nog niet. 

In het kader van de Nordic Art Connection 
hebben we uiteraard weer contact met kun-
stenaars uit Noord-Europa. Mia Fagergren uit 
Zweden pakt spectaculair uit. Dit keer hebben 

we ook twee gasten uit Estland: glaskunstenaars Mare Saare en Peeter Rudash. En wie weet 
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nemen zij nog collega’s mee. Göteborg, Hamburg en Bremen, misschien Oslo… het zijn ste-
den waar we nooit vergeefs op zoek zijn gegaan naar mooie kunst. Al moet dat vooralsnog 
van achter het bureau. 

Het belooft weer een bijzonder Kunstmaand te worden. Dat we iets extra’s in petto hebben 
voor deze jubileumeditie, dat zal u niet verbazen. Maar daarover een volgende keer meer. 
(Gitte Brugman, artistiek leider) 
 
 

Kunstmaand 2021, daar zit muziek in  

 

Even iets heel anders. Het thema Zilver 
inspireerde me om een playlist samen 
te stellen op Spotify. Hierin allemaal 
nummers of artiesten met ‘zilver’, ‘sil-
ver’ of zelfs ‘silver lining’ in titel of 
naam. Luisterend naar de nummers kun 
je alvast een beetje in de stemming ko-
men. Of bewaar ’m nog even, voor als u 
in november op de fiets tegen de wind 
in over het eiland ploetert. Dan vliegen 
de kilometers voorbij! 

De lijst heet Zilver- Kunstmaand 2021. 
Suggesties zijn welkom. 
(Gitte Brugman, artistiek leider) 
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Zullen wij ook Vrienden worden? 
 

Kunstmaand Ameland heeft 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?   
 
 

Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid  
Het jaarverslag 2020 en het vrijwilligersbeleid Kunstmaand Ameland kunt u op onze website 
vinden.   
 

 

Galerie November 
 
Kunst kijken, kunst beleven, kunst ervaren, kunst kopen!  
Het kan in Galerie November!  
 
Onze galerie, winkel en kantoor is gevestigd in het VVV gebouw in Nes. 
 
Galerie November presenteert verrassende, veelzijdige en wisselende kunstcollecties van ge-
renommeerde kunstenaars.  
Het hele jaar door is er glaskunst van Branka Lugonja, Kosta Boda en Orrefors te bezichtigen 
en onder andere keramiek van Susanne Silvertant.  

Daarnaast worden er minimaal twee solotentoonstellingen per jaar in de galerie  
georganiseerd.  
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Ook voor een mooie kaart of klein kunstwerk kunt u terecht bij Galerie November.  
 
Kortom: nét even wat anders.  

Tot ziens in Galerie November 
 
Bent u niet in de gelegenheid om de kunst te komen bekijken in Galerie November dan kunt 
u ook een kijkje nemen op de website van Kunstmaand Ameland https://www.kunstmaan-
dameland.com/galerie-november/ 
 

 

De Amelander 
 
Ik kijk de Amelander digitaal https://www.deamelander.nl/ 

Alles weten en alles lezen over Ameland. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.  

Genieten van de prachtige verhalen en mooie foto’s. Uitgebreide agenda met veel informa-
tie. Leuke gadgets en interessante filmpjes.  

Vakantieblad de Amelander is een papieren glossy full color magazine van en over Ameland. 
Het al meer dan 56 jaar verschijnende blad onderscheidt zich door de interessante en lekker 
leesbare artikelen. De Amelander verschijnt 11 maal per jaar en is vanaf nu ook online  
beschikbaar.  

In de uitgave van mei aanstaande (vanaf 7 mei) wordt een artikel gepubliceerd over 25 jaar 
Kunstmaand Ameland.  

 
 

                                                  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 

 

 

https://www.kunstmaandameland.com/galerie-november/
https://www.kunstmaandameland.com/galerie-november/
https://www.deamelander.nl/
mailto:november@kunstmaandameland.nl
http://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 
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Uitschrijven nieuwsbrief 

Wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief van Stichting Kunstmaand Ameland dan kunt u dat 
doen via deze link november@kunstmaandameland.nl met in het  
onderwerp ‘uitschrijven nieuwsbrief’.  
Wilt u voor de volledigheid het e-mailadres vermelden, als deze niet is vanwaar u de mail stuurt, 
waarop u de nieuwsbrief ontvangt en welke wij mogen verwijderen?  
Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.  
Wij dragen zorg voor de verwerking. 

 

mailto:november@kunstmaandameland.nl

