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De eerste nieuwsbrief Kunstmaand Ameland van dit jaar ligt voor u  
 
De eerste maanden van dit jaar heeft u niet veel van ons mogen lezen maar achter de 
schermen wordt gewerkt.  
Zo is door het succes van onder andere de Kunstmaand van afgelopen jaar besloten dat er 
ook dit jaar een Kunstmaand zal zijn.  
Er is een nieuw artistiek leider aangesteld. Later in de nieuwsbrief zal zij zich in het kort aan u 
voorstellen. Via deze weg; succes Renée!  
Het bestuur, de werkgroepen en commissies hebben de eerste bijeenkomsten gehad of staan 
gepland.  
De eerste kunstenaars zijn geselecteerd, de suppoosten hebben een eerste brief van ons 
gehad, op onze website is ruimte gemaakt voor onder andere deelnemende kunstenaars van 
dit jaar. Op de website staan geactualiseerde notities vermeld, zoals onder andere het 
jaarverslag, vrijwilligersbeleid en meerjarenplan.  
Het thema van Kunstmaand Ameland 2022 is gekozen. Hierover leest u meer in deze 
nieuwbrief.  
 
Kortom, we zijn gestart met het vorm en inhoud geven aan Kunstmaand Ameland 2022.   
En ook dit jaar probeert Kunstmaand Ameland u de kans te bieden om te genieten van 
inspirerende kunst, muziek, rondleidingen, films, workshops en lezingen. Net even anders 
kunst kijken, beleven en ervaren? Dit is Kunstmaand Ameland!  

http://www.kunstmaandameland.com/assets/images/actueel/Kunstmaand%20Ameland%20Algemeen.pdf
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Renée Korbée  - artistiek leider Kunstmaand Ameland  

Graag stel ik mij aan u voor.  
Ik studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden 
en startte direct na mijn afstuderen 
Kunstadviesbureau Artvision, sinds 2017 
ben ik mede-eigenaar van Bureau Art 
Connectors. Mijn expertise als cultureel 
entrepreneur ligt o.a. bij het plaatsen van 
kunst in de openbare ruimte en het orga-
niseren van kunsttentoonstellingen. In 
Noordwijk, mijn woonplaats, cureerde ik 
driemaal de beeldenexpositie ‘Beelden-
boulevard’. Als tentoonstellingsmaker 
creëerde ik diverse exposities onder meer 
over Noordwijk’s beroemdste kunstena-
res: Charlotte van Pallandt.  

foto Petronellanitta 

Mijn belangstelling gaat ook uit naar moderne dans en recent schreef ik een essay over de 
Amerikaanse danseres Isadora Duncan die in 1906 een aantal maanden in Noordwijk ver-
bleef; hiervan is een theatervoorstelling gemaakt. Sinds 2018 ben ik curator van het interna-
tionale glaskunstfestival ‘Glasrijk Tubbergen’. Hiervoor maak ik elk jaar een selectie uit de 
top van glaskunstenaars en richt ik deze tentoonstelling met veel liefde in. Naast mijn grote 
belangstelling voor modern glas, ben ik zeker ook geïnteresseerd en op de hoogte van an-
dere kunstvormen. Ik hoop voor Kunstmaand Ameland een breed en aansprekend aanbod 
van kunstuitingen te bieden met het eiland als een schitterend decor hiervoor. Ik hoop u snel 
te ontmoeten!   

 
Thema Kunstmaand Ameland 2022  
 
‘SMOEL’ - Thema Kunstmaand Ameland 2022 

‘Kunstmaand Ameland heeft Smoel’. Met dit krachtige en een tikje brutale thema laat Kunst-
maand Ameland zich na haar jubileumeditie van vorig jaar van een verfrissende, eigentijdse 
kant zien. Van een 360° kijkkast-beleving tot verhalende tapijtkunst en van papier-geknipte 
personages tot kilometers wapperende wolken: zo’n 100 professionele kunstenaars tonen 
hun werk op 40 gezichtsbepalende locaties. Met ‘Smoel’ wil Kunstmaand Ameland zich te-
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vens verbinden aan de Smoel-Kunstwerkplaats in Leeuwarden waar mensen met een beper-
king uitgedaagd worden om kunst te maken. Kom genieten van alle facetten die heden-
daagse beeldende kunst te bieden heeft met als omlijsting het fraaie Waddenlandschap.     

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!  

 

Deelnemende kunstenaar, bezoeker, suppoost en vrijwilliger selectiecommissie dit zijn: 

Meint en Wijke van der Bij   

 

Bij het doorbladeren van oude agenda’s  waarvan er ondertussen een flinke stapel in de kast 

ligt valt de grote verscheidenheid aan werk op dat er te zien was met de Kunstmaand. 

Het is natuurlijk smaakafhankelijk maar er is veel fraais te zien. 

Als bezoeker proberen wij zoveel mogelijk alles te zien, ook al omdat we zelf actief bezig zijn 

met en in de beeldende kunst en geregeld tentoonstellingen bezoeken. 

We zijn dan ook al jaren trouw bezoeker van de Kunstmaand. 

 

Wij kennen elkaar van de Kunstacademie en exposeren allebei geregeld. Er staat dit jaar al-

weer het nodige op stapel aan beurzen en tentoonstellingen. 

Wij zijn Meint van der Velde en Wijke van der Bij.  

Meint maakt schilderijen van enigszins geabstraheerde landschappen, de waddenkust heeft 

hierbij zeker invloed op zijn werk. 

De houtdrukken van Wijke hebben oude vervallen schuren als onderwerp. 

Van beide was meerdere malen werk te zien op de Kunstmaand. 

De yurt heeft één keer op het strand bij Buren gestaan waar Wijke een week lang haar werk 

mocht laten zien wat echt heel bijzonder was. 
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Naast oud-deelnemer van de Kunstmaand zijn we de laatste jaren ook suppoost en afgelo-

pen jaar hebben we geholpen met inrichten en uitruimen op een aantal locaties; door ons 

eigen werk hebben we hier wel de nodige ervaring mee opgedaan. 

Als suppoost heb je veel contact met bezoekers en soms hele leuke gesprekken. 

Sinds dit jaar zijn we lid van de selectiecommissie, weer een hele nieuwe ervaring. 

 

De combinatie van natuur en kunst maakt het in november heel aantrekkelijk om een be-

zoek aan Ameland te brengen. Het herfstlicht is dan heel mooi en geeft het een andere sfeer 

dan in de zomer. 

De dorpen hebben nog het intieme karakter en natuurlijk het strand niet te vergeten. 

Buiten november komen we ook graag naar het eiland, wandelen en rondstruinen op het 

strand is dan een favoriet. 

 

Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid  
 
Het jaarverslag 2021 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.  
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 
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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 
 

 

Sponsoren   BEDANKT !!! 
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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

