
 

NIEUWSBRIEF KUNSTMAAND AMELAND 

 

 Nieuwsbrief Kunstmaand Ameland  

December 2021  
Inhoud nieuwsbrief december 2021 Kunstmaand Ameland  
 

Een laatste woord van Gitte, artistiek leider Kunstmaand Ameland  
Dankjewel  
Loterij  
Een paar terugblikken in beeld en woord  
Zullen wij Vrienden worden?  
Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid 
Galerie November 

Eindejaarstijd is lijstjestijd 
Tot slot eindejaar   
Sponsoren bedankt  
Uitschrijven nieuwsbrief 
 
 
Een laatste woord van Gitte, artistiek leider Kunstmaand Ameland  
 
Het zit erop. Kunstmaand Ameland 2021 is voorbij.  

Het begon allemaal op maandag 1 november. Met een presentatie voor beperkt publiek en 
mijn hond in een glansrol. Bij de onthulling van de nieuwe Kunstmaandvlag, viel het zwarte 
doek met zilveren randen op hem. Maar onverstoord probeerde hij de weg naar het licht te 
vinden.  
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  Foto’s: NANNE NICOLAI 

De beperkende maatregelen in het eerste deel van november stonden bezoekers niet in de 
weg om te komen. De boten waren steeds volgeboekt, restaurants telden veel gereser-
veerde tafeltjes, en de locaties turfden honderden bezoekers. Er werd meteen ook veel 
kunst verkocht. De liefhebbers komen vooral in de eerste week, is zo het gebruik. 

Maar die verkoop bleef doorlopen en overtrof onze stoutste verwachtingen. Waar we twee 
jaar geleden al een record schreven met ruim een ton omzet, komt de teller dit jaar waar-
schijnlijk rond de twee ton. Een ongekend hoog bedrag, waar de hele organisatie blij mee 
mag zijn. 

De afkondiging van een persconferentie halverwege november bezorgde ons even buikpijn. 
Gelukkig bleven draconische maatregelen uit, en hebben we – met de hakken over de sloot – 
de eindstreep gehaald. Bezoekers waren welwillend in het tonen van hun QR-codes, in het 
houden van afstand en het dragen van mondkapjes waar dat nodig was. En waarom ook 
niet. Alleen door zich aan de regels te houden, konden ze genieten van kunst. 

Ook heel fijn dat de vrijwilligers in groten getale bleven helpen. We kunnen daardoor – on-
danks de omstandigheden - heel tevreden terugkijken. Dat zilveren randje, waar we op 
hoopten is een dikke strook geworden. Een hele kuststrook! Wat zeg ik, een KUNSTstrook. 

Voor mij persoonlijk was het ook een mooie maand. Bij de opening zong ik nog voorzichtig 
met  
Chet Baker Look for the silver lining. Een prachtig nummer, met een al even mooie bood-
schap. Het nummer is terug te vinden in mijn Spotify-lijst Zilver - Kunstmaand 2021. Geniet 
nog maar even na. 

Mijn ouders zouden bij de opening aanwezig zijn, maar door lichamelijk ongemak lukte dat 
niet. Dat was verdrietig, maar ik prees me gelukkig dat ik nog ouders heb. En omdat ik ze 
toch graag wilde laten zien wat deze 25ste (en mijn laatste) Kunstmaand in huis had, haalde ik 
ze 18 november op uit Twente voor een lang weekeinde Ameland. Ze genoten, en mijn 
vriend Jan en ik daardoor ook.  
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Jans hulp bij het opbouwen en afbreken was een grote steun. Net als de inzet van de selec-
tiecommissie en andere hulptroepen. Sinds 2017 heb ik veel vrijwilligers en betrokken Ame-
landers leren kennen, die ik via deze weg allemaal wil bedanken voor hun bijdragen. Net als 
alle kunstenaars, zijn zij onmisbaar om er een mooi evenement van te maken. 

Terwijl ik dit schrijf, wordt er op kantoor nog hard gewerkt aan het afhandelen van verko-
pen, het inpakken en verschepen van kunst terug naar de kunstenaars, al dan niet over de 
grens. Half december maak ik het met bestuur de balans op, en dan zit het er voor mij op.  

Natuurlijk begon deze Kunstmaand niet op 1 november. De voorbereidingen waren minstens 
zo uitgebreid en interessant. Kunstenaars selecteren, ateliers bezoeken, de indeling maken, 
coronaregels toepassen, overleg over installaties, inrichten, problemen oplossen… Daar 
heeft het publiek geen zicht op, maar dat is wel waar – vooral voor mij en ‘kantoor’ – veel 
tijd in ging zitten. 

Ik kijk met enige weemoed terug. Op de stoel naast me staat mijn afscheidscadeautje (een 
olijke tas van Sacha Wendt), maar een echt afscheid heb ik niet kunnen nemen. Dus dit was 
het. Maar de trots overheerst. Trots op mijn eigen bijdrage, maar vooral op de gezamenlijke 
inspanning. Het gaat jullie allemaal goed! En: 

Remember, somewhere the sun is shining 
And so the right thing to do is make it shine for you. 

Gitte Brugman, artistiek leider 
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Het thema van Kunstmaand Ameland 2021 inspireerde Friso Bavinck tot dit gedicht: 

Silver lining 
 
Herfstlicht  
Dat minder straalt dan oplicht 
Dat wolken nodig heeft  
En grauwe zee, 
Verlaten strand. 
 
Dát licht 

En dan vooral als weerschijn 
In de vloedlijn: 
Zilver op zand. 
Friso Bavinck 

 
Dankjewel 

 
Dankjewel Gitte!  

Namens directie, bestuur en vrijwilligers.  
Het was goed! 
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Loterij  
 
Op dinsdag 7 december is de trekking van de loterij geweest 
 
De volgende lotnummers hebben de prijs gewonnen:   
3e prijs op lotnummer 2994 

2e prijs op lotnummer 2734 

1e prijs op lotnummer 3041 

 
 
Een paar terugblikken in beeld en woord 
 

 

Samen lopen door de Kooiduinen.  
Een prachtige combinatie; natuur en kunst.  
Het ene kind zegt "leuk", de ander reageert 
met "wat heb je hier nou aan”?  
Dat is en doet kunst!   
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Aan vrijwilligers, expositie-opbouwers en suppoosten 
 
Om te beginnen: bij deze derde deelname van ons aan de Kunstmaand Ameland een welge-
meend dankwoord aan alle vrijwilligers die bijdragen aan de essentie, de status en het voort-
bestaan dan deze unieke Kustmaand. 
Hulde!  
 
Marjan Smit  
 
 
Ik ben een paar dagen op Ameland en heb vandaag mijn kunst zien hangen op camping Duin-
oord. Prachtig zoals het hangt en mooie kunstlocatie. Compliment en dank! 
 
Hartelijke groet, 
Welmoed Reitsma 
 
 
 
 

Resultaat workshop Botanisch  
“Zelfs onze waslijn bij Boomhiemke is in stijl van 
Kunstmaand Ameland!” 

 
Coby en schoondochter Tamara 
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Lieve mensen, 
 
Het was weer prachtig! 
Helaas gaat het altijd zo 
snel voorbij. Gelukkig heb 
ik de foto’s nog…. 
Natuurlijk is er veel meer 
maar dit is een kleine 
selectie. 
 
Vriendelijke groet  
Heiny de Ruiter 
 
 
 
 
 

 

Het werken in de cabin op het strand in Hollum is fantastisch. Wat een mooie plek.   
De locatie wordt veel bezocht (bijv. gisteren 42 pers, eergisteren 56) en de gesprekken zijn 
interessant aangezien de bezoekers gericht kunst komen kijken.  

Groeten, jikke ligteringen 

           
 
Peter Kiewied en Tess Joanne Palmans volgen de opleiding Creatief Vakman aan het Friesland 
College. Behalve studenten van de HKU hebben we dit jaar ook jonge studenten van de 
opleiding Creatief Vakman van het Friesland College de gelegenheid gegeven om ervaring op 
te doen als exposant. Peter Kiewied maakt exclusieve meubels, waarbij hij alledaagse 
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voorwerpen in een bijzonder jasje steekt 
door middel van vakmanschap en 
aandacht voor details. Zoals hij zelf 
verwoordt: 'Ik ben van mening dat details 
een meubel echt af kunnen maken en een 
voorwerp meer persoonlijkheid geven. Ik 
creëer deze details met kapotte 
skateboards 

De skateboards hebben al heel wat 
meegemaakt. Blijdschap omdat je eindelijk 
na een nieuwe truc landt, pijn omdat je 
gevallen bent, je eerste kickflip, een 10 
stair, een klagende buurman: elk 
skateboard heeft weer een eigen verhaal 
en daarom geniet ik er enorm van om ze te 
gebruiken als materiaal' 
Het werk van Peter Kiewied is te bekijken 
op Instagram @petersselie 

       Foto: Maria Kiewiet  
 

 

Rondleiding  

Kunst tijdens de Kunstmaand op 
een andere manier bekijken, be-
leven en ervaren? Kom tijdens 
een rondleiding meer te weten 
over de kunstenaar of het kunst-
werk.  

Beeldend kunstenaar, Anton 
Dona, reeds 40 jaar gast op 
Ameland en organisator van 
meerdere kunstmanifestaties. 
Hij heeft 251  bezoekers op 
kunstroutewandeling of 

kunstroutefietstocht meegenomen en heeft mooie verhalen verteld over het dorpen, kun-
stenaars en de kunstwerken op locatie. 
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Zullen wij ook Vrienden worden? 
 

Kunstmaand Ameland heeft bijna 200 Vrienden.  
Deze Vrienden ondersteunen het jaarlijkse internationale kunstevene-
ment.  
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 bijna 200 mensen die nu Vriend zijn van de Kunstmaand ook Vriend 
worden en hierdoor de Kunstmaand financieel steunen?  Meldt u zich dan aan!  

 

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.  



 

NIEUWSBRIEF KUNSTMAAND AMELAND 

 

 Nieuwsbrief Kunstmaand Ameland  

Momenteel zijn een paar werken van Anton Dona te zien. 
Anton is beeldhouwer.  
“Mijn uitgangspunt is meestal een door mij bedachte abstracte 
vorm waar ik een steen bij zoek. De abstracte vorm heb ik 
tevoren in een ontwerp bedacht. Vaak is het een ontwerp in 
was. Daarna ga ik de steen bewerken en houd me zo goed 
mogelijk aan het ontwerp. Maar gaandeweg kan de vorm ook 
veranderen. Steeds probeer ik een vorm te bedenken met een 
soort van innerlijke spanning. Het gaat mij niet om de 
contouren maar om de verhoudingen en de volumes”. 
 

Ook voor een mooie kaart of klein kunstwerk kunt u terecht bij Galerie November.  
 
Kortom: nét even wat anders.  

Tot ziens in Galerie November 
 

Eindejaarstijd is lijstjestijd 

 
Dit is het lijstje van Kunstmaand Ameland 2021  

- Er hebben negenennegentig kunstenaars 
meegedaan 
- Er waren elf projecten te zien 
- Er was meer buitenkunst dan voorgaande 
jaren 
- Er waren zeven nieuwe locaties 
- Er zijn tweehonderdachtenzestig koopover-
eenkomsten verwerkt 
- Er is voor bijna twee ton aan kunst gekocht 
- Eén literaire avond heeft geen doorgang 
gevonden 
- Er zijn vijf avondconcerten geweest. Harry 
Sacksioni heeft in verband met grote  
belangstelling ook de vrijdag voorafgaand 
aan zijn zaterdagavondconcert een optreden 
verzorgd 
- Het was dit jaar ook voor Pieter Smit 25 
jaar Kunstmaand Ameland  
- Corona was er ook maar heeft de pret niet 
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mogen drukken 
- Er waren twee buitenroutes kunstroutes; één door Ballum en één door Nes 
- De Scandinavische films uitgezocht door het Nederlandse Film Festival was een succes. Een 
aantal filmvoorstellingen waren uitverkocht 
- De AAK (Amelander Amateur Kunstenaars) heeft rond de honderd kunstwerken verkocht   
- In samenwerking met de HKU en Het Friesland College waren er dit jaar voor het eerst 
(jonge) kunstenaars van de toekomst vertegenwoordigd 
- Er waren minder bezoekers dan twee jaar geleden 
- Het is een zilveren feestje geweest  
 

Tot slot eindejaar 

Het was een jaar van hobbels en stoten 
Het was een kleurrijk jaar 
Het was een jaar van binnen en buiten 
Het was een jaar van de voortslepende pan-
demie  
Het was een jaar waarin herinneringen zijn 
gemaakt, grote en kleine 
Het was een jaar van vooruitschuiven 
Het was een jaar van ja of nee 
Het was het jaar van 25 jaar Kunstmaand 
Ameland 
Het was ondanks alle onzekerheden een 
mooi Kunstmaand jaar wat leidde tot een 
mooi feestje  
Het was het jaar van Silver Lining  
 

Het was een jaar ……. 
Wat was is geweest….. 
 

 
Bezoekers, ondernemers, locatiehouders, vrijwilligers, gemeente Ameland, Vrienden,  
bewoners, sponsoren, Zakenvrienden, kunstenaars en alle anderen BEDANKT!!!  
BEDANKT voor een mooie en goede novembermaand op Ameland.  
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Rest ons nog jullie een fijne eindejaarstijd toe te wensen 

 

  
 

 

 

 

 

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

