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Gitte Brugman BUITEN KIJKEN 

Vorig jaar rond deze tijd stonden we er heel anders voor. We hadden net de knoop doorge-

hakt: er zou geen Kunstmaand Ameland komen. Net voordat we alle afspraken gingen ma-

ken voor vervoer van groot werk naar het eiland. Vlak voor het inladen en transporteren. 

Dat was een geluk bij een ongeluk. 

Nu zijn de afspraken met buitenkunstenaars allemaal gemaakt. Volgende week komen de 

eersten naar Ameland. Alleen hun beelden of zij mét hun werk. Afhankelijk van wat we zijn 

overeengekomen. Vorig jaar besloten we extra in te zetten op de buitenlocaties, om zo het 
publiek iets te bieden voor het geval het binnen te druk dreigde te worden. Coronamaatre-

gelen, weet u nog? Dit jaar hebben we die lijst alleen nog maar uitgebreid. Om bezoekers 

nog meer te spreiden over alle expositielocaties, om iets extra’s te doen vanwege het jubi-
leum, maar natuurlijk vooral omdat er zoveel moois bestaat. 

U kunt straks genieten van de sculpturen van Roland de Jong Orlando, die zijn geometrisch-

abstracte objecten soms baseert op de Fibonacci-code. Van Herbert Nouwens komen grote 

werken in corténstaal rond Ostrea. Wij zeggen groot, maar hij heeft nog veel grotere werken 
gemaakt, zoals De Poort van Bergen in Bergen, Fuga in Amersfoort of Angels’ Share  bij de 

Westergasfabriek in Amsterdam waar hij jarenlang zijn atelier had. Da’s net een maatje te 

groot voor (vervoer naar) Ameland.  
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Houten totems en robuuste stenen figuren van E. Pieters komen op het terras van ’t Nije 
Huuske te staan. Bij de molen in Nes komen gesti-

leerde vogelfiguren van Henk Hulzebos, plus foto’s 

en beelden van Simon Woudwijk. Bij de visvijvers 
vliegen andere vogels van Marcel Timmers, en drij-

ven de ranke figuren van Else Ringnalda. Rainer Ern 

en Thomas Legnihk komen samen uit Duitsland en 
verblijden ons met werk in hout en staal. Jan Kette-

lerij bouwt zijn Doubles Lines en Carving Wall op bij 

de Amelander Kaap, waar hij gezelschap krijgt van 
Marc Deeleman.  

We hebben bovendien twee routes uitgezet. Michel Tilma bouwt tafereeltjes in het centrum 

van Ballum. Goed zoeken, want het zijn Miniature People. En door Nes hangen her en der 

foto’s van Rob Sweere. Hij zette planten in het spotlicht, die het in onze asfaltjungle opne-
men tegen verstening.  En dat is nog lang niet alles. Maar enfin, dat ziet u zelf, in november! 

Tot dan, en vergeet niet een dikke jas mee te nemen. 

 
Podiumkunsten  
Naast een prachtige internationale kunst expositie hebben wij een mooi aanvullend 
programma 
 

Muziek: 
Van Jazz tot een muziektheatervoorstelling, van gitaarmuziek tot een 'vintage' rock'n'roll-
band en liedjes in moerstaal, allemaal te zien en te horen tijdens de novembermaand op 
Ameland. 
 
workshops en lezing:  
Op actieve manier kunst beleven? Dat kan door het doen van een workshop of 

door het bijwonen van een lezing. 
 
Literaire avond:  
Kunstmaand Ameland organiseert dit jaar vier bijzondere literaire ontmoetingen. 
Tijdens deze bijeenkomsten leer je de mens achter de schrijver kennen. 
De schrijver vertelt over zijn werk en er is volop interactie met het publiek. 
 
Rondleiding: 
Kunst tijdens de Kunstmaand op een andere manier bekijken, beleven en ervaren? 
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Kom tijdens een rondleiding meer te weten over een kunstenaar of kunstwerk. 
 
Film:  
Speciaal voor Kunstmaand Ameland heeft het Noordelijk Filmfestival weer een 
mooie en diverse selectie van vier topfilms geselecteerd. 
 
Kijk op onze website www.kunstmaandameland.nl voor meer informatie en het reserveren 
van kaarten.  
 
 
Corona maatregelen 
 
Tijdens Kunstmaand Ameland 2021 worden in verband met het coronavirus Covid-19 de 
maatregelen getroffen die op dat moment door de overheid worden geadviseerd.  
 
 
Anton en Rietje Dona 
 
In de Libelle stond een advertentie: “Met Kerst naar Ameland”. We hadden twee jaar in 
Rwanda in Afrika gewoond. Dus leek het ons een goed idee om Kerst weer een keer oerhol-
lands te vieren, op een eiland in de kou. En de winter van 1969 bleek een echte ouderwetse 
koude winter te zijn. In het gehuurde zomerhuisje, met een oliekacheltje als bijverwarming 
voor de zomer, hebben we het dan ook goed koud gehad. Daar en op dat moment zijn we 
besmet geraakt met het “Ameland-virus”. 
Sindsdien gaan we er vanuit ons gemoedelijke Brabant jaarlijks minstens één of twee keer 
naar toe. 

Zo ontdekten we in november de uitvinding van Pieter Smit: 
“Kunstmaand Ameland”. Eerst als vaste bezoekers en bewonde-
raars van de kunst, die zich op allerlei locaties presenteert, later 
als suppoost en rondleider van verschillende kunstroutes. De 
laatste jaren zijn we de hele maand november op het eiland te 
vinden. 
 
Mijn vrouw suppoost op allerlei plekken, waar enig toezicht 
wenselijk is. Zodra het duidelijk is waar welke kunstenaar expo-
seert, probeert ze wat meer van de betreffende kunstenaar te 
weten te komen. Ze zoekt ze op in Google en schrijft emailtjes 
met de vraag naar informatie over de kunstenaar zelf en het 
werk dat tentoongesteld wordt. Meestal krijgt ze leuke reacties 

http://www.kunstmaandameland.nl/
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en interessante informatie. Zo kan ze aan geïnteresseerde bezoekers vertellen over de kunst 
die te zien is. 
 
Een jaar of zes geleden vroeg ik aan Pieter Smit of het een goed idee zou zijn om bijvoor-
beeld in Nes een keer een rondleiding te organiseren. Dat was niet tegen dovemans oren ge-
zegd. Alles bij elkaar verzorg ik nu gedurende de hele maand november twintig “kunstroute-
rondleidingen”, te voet en met de fiets, in Nes, in de duinen bij het Koaikershuus, in het dorp 
Hollum en in het buitengebied van Hollum. Ze staan allemaal op de website van de Kunst-
maand. Ik vind het een voorrecht dat ik dit mag doen. Het aantal deelnemers neemt elk jaar 
een beetje toe en het mooiste is wel dat er op het einde van de wandeling of fietstocht 
steeds mensen zijn die zeggen: “Anton, tot volgend jaar. We zijn dan weer van de partij.” 
Met mijn achtergrond als beeldhouwer vertel ik wat ik ter plekke zie. Meestal weet ik ook 
het een en ander van de toegepaste techniek. En het is zeker ook uitdagend om met de deel-
nemers in gesprek te gaan. De beleving van de kunst wordt middels dat gesprek alleen maar 
groter en boeiender. Of, zoals ik onlangs ergens las: “Rijkdom is macht, maar schoonheid is 
kracht.” Maar ik vertel niet alleen over de kunst. Tijdens al die jaren heb ik me ook verdiept 
in het eiland en de bewoners. Wat zijn de gebruiken en wat is er in de verschillende dorpen 
te zien? Nog steeds kom ik nieuwe interessante informatie tegen en die wil ik graag met de 
deelnemers delen. Kortom … tot ziens op “ons” Ameland. Wij hebben er zin in. 
 
Rietje en Anton Dona uit Oisterwijk 
 
 
Amelander Kunstenaars (AAK) 
 

Het licht, het soms onstuimige klimaat, het spel 
van water en land, de uitgestrektheid van het 
landschap dat is allemaal Ameland. Een plek 
waar vormen van kunst zich kunnen ontplooien 
en wonderwel kunnen gedijen.  
Onmiskenbaar met een eigen signatuur maar al-
lemaal met dezelfde inspiratiebron, Ameland. 
De Amelander Kunstenaars hebben zich verenigd 
in de AAK. 
Deze groep, met verschillende disciplines, be-
staat dit jaar tien jaar. 
Een decennia lang heeft de AAK zich ontwikkeld 
tot een gewaardeerd partner van de Kunstmaand 
Ameland. 
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De groep Amelander Kunstenaars bestieren geheel zelfstandig hun organisatie. 
Dat is mogelijk gemaakt door sponsoren en de oeverloze gedrevenheid van de kunstenaars 
zelf. 
De expositie van de AAK in de maand november is in ‘Ritskemoei’ in Buren. Dit jaar heeft de 
organisatie de mogelijkheid gekregen om van twee aparte expositieruimtes over te gaan 
naar één grote locatie. De expositieruimte in Ritskemoei is daarvoor flink uitgebreid. Waar-
door alle exposanten de gelegenheid krijgen hun werk op deze prachtige locatie te tonen. De 
organisatie is heel blij met deze geboden kans.  
 
Het maakt dit AAK jubileumjaar extra bijzonder. 
 
Onze AAK fotografen hebben dit jaar een permanente expositie in onze eigen vuurtoren in 
Hollum. 
Ook zijn we trots op de jubileumexpositie van de AAK in het Natuurcentrum van Nes op 
Ameland. Daar zal in de maand december 2021 tot in het voorjaar van 2022 een exclusieve 
tentoonstelling te zien zijn van de Amelander Kunstenaars. 
 
Maar nu eerst de fysieke expositie van de AAK, in november tijdens de Kunstmaand Ame-
land 2021. Het mag en het kan weer. 
Met gepaste aandacht en een doordachte organisatie. 
Vorig jaar was er geen Kunstmaand vanwege de coronapandemie. Dat was de reden voor de 
AAK om een eigen website te lanceren www.amelanderkunstenaars.nl 
Zo konden bezoekers toch genieten van de Amelander kunst. 
 
Op maandag 1 november 2021 zijn we naast de website weer live aanwezig. 
De locatie in Ritskemoei aan de Kooiweg in Buren opent op maandag 1 november  om 10.30 
uur de deuren om bezoekers te ontvangen. Elke dag van de maand november is de locatie 
open voor publiek. Van maandag t/m zaterdag van 10.30 – 17.00 uur. Zondag van 12.00 – 
17.00 uur. 
De locaties worden grotendeels bemand door de kunstenaars zelf. 
Zo krijgt de bezoeker alle gewenste informatie. 
 
We heten u van harte welkom en zijn heel blij u straks (weer) te zien! 
 
‘Ritskemoei’ 
Kooiweg 1 
9164 KM Buren Ameland  
 
 

http://www.amelanderkunstenaars.nl/
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Van voormalige stal tot residentie  
 

Première!!  Dit jaar is de voormalige stal van 
onze boerderij de residentie van maar liefst 
twee kunstenaars, te weten Nicolette Peters 
en Gígja Reynisdóttir. Beiden zullen ook bij 
ons aanwezig zijn zodat niet alleen hun werk 
te zien is, maar ook hoe het gemaakt wordt.   
We kijken enorm uit naar hun én uw komst.  
 
Wijzelf komen al jaren in de Kunstmaand 
Ameland naar het eiland om te genieten van 
de kunst en het eiland. En nu wonen we er sinds begin dit jaar en kunnen wij met de boerde-
rij deelnemen! 
 
Welkom op de Burenlaan 16 in Hollum. Geniet van de prachtige kunst en de kunstenaars in 
November. 
 
Riekus en Eva Hatzmann 
 
 
Proefroute  
 

ProefRoute Ameland; Het culinaire hoogtepunt  
tijdens Kunstmaand Ameland  
Doet u dit jaar ook mee met deze culinaire tour? 

 
Maak tijdens de Kunstmaand een tour langs een aantal gerenommeerde 
Amelander restaurants en geniet van verfijnde hapjes met bijpassende 
wijn. Ontdek het vakmanschap van de deelnemende koks. De koks wer-

ken met (h)eerlijke Amelander producten van eigen bodem. De wijnen zijn zorgvuldig gese-
lecteerd door Wijnen van Egbert. 
 
De tickets zijn verkrijgbaar bij: VVV Ameland Nes (ook online) en Wijnen van Egbert. 
Wanneer: De ProefRoute loopt de hele maand november iedere donderdag t/m 
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zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. U kunt ieder moment aanschuiven. U kunt proefmomen-
ten gerust over meerdere dagen of weekenden verspreiden. 
 
ProefRoute Ameland is een initiatief van Stichting Amelands Produkt. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar: www.amelands-
produkt.nl/proefroute 
 

In alle deelnemende locaties gelden de landelijke coronamaatrege-
len. 
 
Check ook onze facebook-pagina voor het laatste nieuws!  
 
 
Zullen wij ook Vrienden worden? 
 

Kunstmaand Ameland heeft 173 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 173 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!  
 
Maar tijdens de novembermaand niet zoals u van ons gewend bent.  
Tijdens Kunstmaand Ameland is Galerie November onderdeel van de Kunstmaand. Bij Gale-

http://www.amelandsprodukt.nl/proefroute
http://www.amelandsprodukt.nl/proefroute
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rie November kunt u tijdens de aankomende Kunstmaand kunst zien van deelnemende kun-
stenaars, u kunt er kaarten en boeken van deelnemende kunstenaars kopen, de agenda en 
het programmaboekje van Kunstmaand Ameland 2021 is er te koop en u kunt er informatie 
krijgen omtrent alle onderwerpen betreffende Kunstmaand Ameland.  
 

 

Kunst laat je inpakken? 
 

Tijdens Kunstmaand Ameland  
 

Tegen inlevering van deze bon  
 

Een prachtige vilten tas met 

de Kunstmaandagenda, het programmaboekje 
en de kaart 25 jaar Kunstmaand Ameland 

‘Silver Lining’. 
Van € 35.00,- nu samen voor € 22.50,- 

Deze bon staat teven in het programmaboekje Kunstmaand Ameland 2021  
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Sponsoren   BEDANKT !!!  

                                                                                                     

       Transport                       
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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 

 

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

