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Woord vooraf van Gitte Brugman 
 
Korte vooruitblik op Zilver, de 25ste Kunstmaand Ameland 

Het is hartje zomer. De boot naar Ameland zit vol mensen in korte broeken en hemdjes. Het 
is nauwelijks voor te stellen dat de banken in november weer vol zitten met dik ingepakte 

kunstliefhebbers die weer en wind zullen trotseren om kunst te kijken op het eiland. Maar 
toch is dat zo, en daarom wordt er hard gewerkt om een mooi programma samen te stellen. 

Het thema dit jaar is Zilver, vanwege onze 25ste verjaar-
dag. Daarom hebben we extra plekken ingeruimd voor 
sieradenmakers of andere kunstenaars die zilver in hun 
werk toepassen. Tineke Demmer bijvoorbeeld. Zij 
maakte collages, waarin dit een terugkerend thema is. 
Sieradenmaker Marian Sturkenboom is nieuw op Ame-
land. Maar Hennie Broers en Allan Scharff, hebben  
eerder aan de Kunstmaand meegedaan. Zij komen  
uiteraard met nieuw werk.  

Dat we kunstenaars uit eerdere jaren terug laten keren, 
past bij een jubileum. Want dit is een goed moment om 
terug te kijken. Wat hebben we de afgelopen 25 jaar  
allemaal al voor moois naar het eiland gehaald? De  
bijzondere meubels van Kien Hertogs, de beelden van 
Rainer Ern, de glaskunst van Branka Lugonja en  
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Petra Verhees waren een groot succes.  
Zij keren dit jaar allemaal terug. Net als trouwe bezoeker en rondleider Anton Dona, en oude 
bekenden als galeriehoudster Bea van Twillert en ‘vuurtorenbestormer’ Rachel van Balen. 

Maar we hebben uiteraard ook 
nieuwe gasten, die soms zelfs voor 
het eerst in hun leven voet aan wal 
zetten op Ameland. Zoals Paula 
Kouwenhoven met haar  
schilderijen, of Michel Tilma die 
speciaal voor deze jubileumeditie 
een kleine Miniature People Route 
in Ballum zal realiseren. Hopelijk 
bevalt hen dit net zo goed als onze 
bezoekers. We gaan het zien, in 
november. 

 
 

 

Boomhiemke Kunstmaand Ameland 2021  

Carola Mokveld was enkele jaren geleden  
deelnemer aan Kunstmaand Ameland met haar 
werk in encaustiek . In de grote ontvangsthal 
van Klein Vaarwater had zij een podium annex 
expositieplek ingericht waar ze verschillende da-
gen zelf aanwezig was om haar werkwijze toe te 
lichten. De geur van warme was vulde dan de 
ruimte, en Carola vertelde enthousiast over het 
verwerken van pigmenten en andere materia-
len.  

Dit jaar komt ze met een heel andere techniek, 
en ze komt niet alleen. Samen met Marijke 
Raijmakers, Sigrid Klinkenberg en Elisabeth 
Viguie-Culshaw vormt ze het Botanical Print Ar-

tists Collective. Met z’n vieren (als corona geen spelbreker is) zullen ze hun intrek nemen in 
Boomhiemke, waar ze niet alleen demonstraties maar ook workshops geven in ecoprinten. 
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Een techniek waarbij de natuurlijke kleurstoffen van planten worden overgebracht op papier 
of textiel. 

In deze tijd van zorgen over het klimaat, zien deze kunstenaars 
het als hun missie om kunst te maken vanuit duurzaamheid en 
betrokkenheid. En dat willen ze doen op een laagdrempelige, 
toegankelijke manier. Behalve dat belangstellenden iets voor 
zichzelf (of een ander) kunnen maken, mogen ze ook een bij-
drage leveren aan een Collectief Kunstwerk. Bij aankomst op 
Ameland heeft dat al enkele plaatsen aangedaan en zijn er al 
verbindingen gelegd. Ook na Ameland zal dit textiele kunst-
werk zijn reis vervolgen. Via een nieuwsbrief zijn de vorderin-
gen en het reisplan te volgen.  

 

 
Vooraankondiging 
 

Naast de expositie zal er ook dit jaar weer podiumkunst te zien en te horen zijn tijdens de 
aankomende Novembermaand op Ameland. We kunnen al een groot aantal namen van 
artiesten aan u laten lezen die de aankomende Kunstmaand te zien en horen zullen zijn.  
Voor het volledige programma, informatie over de voorstellingen en het reserveren van 
kaarten houdt u de website en sociale media van ons in de gaten.  
 
Nog niet wetende wat het coronavirus gaat doen en de daarmee samenhangende 
maatregelen, kunnen er in de loop van het jaar uitbreidingen en/of aanpassingen in het 
programma worden aangebracht met het oog op onder andere de afstand en het aantal 
bezoekers.  
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Podiumkunst 
 
Wij zijn blij u te mogen laten lezen wie er onder andere dit jaar op het podium komen te 
staan. 
De voorstellingen kunnen worden gezien in de Nederlandse Hervormde kerk te Hollum. 
 
3 november Jazz aan Zee 
 
6 november onder voorbehoud Het Frysk Jeugd Orkest 
13 november Harry Sacksioni 
20 november Two Wieners 
27 november Stephanie Struyk 
 
In de loop van de maand augustus hopen wij u het volledige programma te kunnen laten 
lezen en zal het reserveren van kaarten via onze website mogelijk worden. 
 
Literaire avond  
 
De literaire avonden zullen te zijner tijd worden ingevuld. Op het moment dat ook dit 
programma duidelijk is zal dit op onze website en sociale media aangekondigd worden.  
 
Films  
Deze zullen worden vertoond in de gerenoveerde zaal van het natuurcentrum te Nes  
 
A White White Day 

Woensdag 3 en donderdag 4 november 
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Out Stealing Horses 

Woensdag 10 en donderdag 11 november  

 

Queen of Hearts 

Woensdag 17 en donderdag 18 november 

 

Echo 

Woensdag 24 en donderdag 25 november 

 

 
 
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.   
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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.  
 
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/ 
 
 

                                                  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/
mailto:november@kunstmaandameland.nl
http://www.kunstmaandameland.nl/
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Sponsoren   BEDANKT !!!  

                                                                                                     

       Transport                        

                                                                

                                  

 

 

 

 

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

