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Kunstk「ing K「ant

Van de Voo「zitte「

Met deze Kunstkringk「ant komt er een eind aan

een tijdperk. Na twaa看feditieste hebben gemaakt

in driejaar′ neemtJacqueline nu afscheid van de

Kunstkringkrant (en van het verzorgen van de PR

en van het meedenken binnen het bestuur), Hier

maar even alleen ove「 de krant. We kijken te「ug

OP tWaaif mooie k「anten, VOI met leuke en inte-

「essante artikelen en boeiende verhalen van en

OVer kunst en kunstenaars, Ik weet hoe moe掴jk

het afen toe was om aile artikelen voor de krant

OP tijd bij elkaar te krijgen en hoeveeI stress het

bijeen sprokkeIen van de bijdragen van de leden

SOmS heeft gekost, Ik hoefa11een maa「te denken

hoe ze mij af en toe moest opjagen, Jacqueline,

hartstikke bedankt voor je betrokkenheid en je

enthousiasme en alles watje voor de Kunstkring

hebt gedaan. Gelukkig hebben we Aad van den

Bosch bereid gevonden de redactie op zich te

nemen en we wensen hem hiermee veel succes

en plezier. Laten we hem aliemaal heipen door

het instu「en van wetenswaardigheden.

Dan staatde AIgemene Ledenvergadering al weer

VOOr de deur, Een moment van terug- en VOOr-

uitkijken, Ik denk dat we, heeI kort samengevat

een goedjaar hebben gehad; na een Periode van

bijkomen van hetverIies van het (Even) Museum

hebben we een g「oot aantal dingen voorbereid en

geo「ganiseerd.

Voor komend jaar moeten we ernaar streven de

activiteiten wat ge巾kmatiger over de tijd te

Ve「deien, De eerste vraag is natuuriijk′ ais altijd:

Welke activiteiten? Dat b=担iastig. Uit de enque-

tevan vorigjaa「Werd duidelijkdat sociaai contact

en gezamen=jke activiteiten heeI belangrijk wor-

den gevonden voor het lidmaatschap. Een goed

VOOrbeeld is de expositie bij Gailery AaIdering,

een p「achtvan een tentoonste冊ng met maar liefst

23 exposanten. Iets om trots op te zijn, En hoe

leuk was het niet elkaar te voigen tijdens de

VOOrbereidingen! Ookde Open Atelier route is een

activiteit die we, in enigerlei vorm, VaSt gaan

houden. Het is weljammerdater nagenoeg geen

gebruikgemaaktisvan de moge=jkheid “一bij elkaar

in de keuken te kijken一一. Hiermoeten we ietsander

VOOr gaan bedenken, DeeIname aan de kunstu主

寄es lijkt groter te zijn geworden door het gebruik

Van de Datumprikker, Ietsom vastte houden dus.

We onde「zoeken de be「eidheid om mee te we「ken
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aan 66n of twee k「amen tijdens de一’Pinkster-

markt”, WaarWe reCIame kunnen maken voo「 de

Kunstkring en waar leden op bescheiden schaal

Werk kunnen aanbieden aan het pubIiek. TensIot-

te zijn er plannen voor een ’“Hemelse Galerie’’

Waar leden, tegen een kIeine vergoeding gedu-

rende een week werk kunnen exposeren in de

Oude kerk van Brummen. Dat wordt ook weer

SPannend,

De Kunstkring isen b=jfteen fijnevereniging waar

je leuke dingen kunt doen. Doeje mee?Jim van

I亡eIちOn

High Tea

Na de goede ervaring in 2017′ hebben we in 2018

Wederom een High Tea georganiseerd ter afsluitng

Van hetjaar. Met de veie zoete- en ha巾ge lekker-

nlJen WaS het een geze帖ge middag!
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Goede Doel: PAX KinderhuIp

Het bedrag dat door de Kunstkring is verzameId en

aan Pax Kinderhuip is ove「gemaakt is het mooie

bedrag van C ll16,00.

Namens de Pax die herhaaIdelijk en veeivuIdig al

Via mij hun dank hebben uitgesproken en ook na-

mens onze kunstk「ing werkg「oep, OnZe ha「teiijke

dank aan a=e kunstenaars die werk hebben ingeie-

Verd en/Of werk hebben gekocht voor dit doeI, En

naast het inIeveren van hun werk ook nog op ande-

re manieren geld hebben geschonken voor dit

P「aChtige doel, Hie「mee zijn veel kinderen geIukkig

gemaakt, Het was een actie die tot tevredenheid

Stemde,

Momentee=s Pax Kinderhuip in I「ak. Ze zijn 4 ja-

nuari vert「okken en komen de 17e weer terug. Ik

Zal dan zeker nog meervan hen horen, Een aantal

foto’s ontving ik ai uit Irak.

O.a. wordt bezocht het vIuchteiingenkamp in

Quarato, 600 schooikinderen. Ook waren ze in een

gebied vlakbij Kifr上VeeI a「me viuchtelingengezin-

nen en eenoude「gezinnen,

Hierworden alierlei spu=en uitgedeeld. Spu=en waar

de kinde「en heel erg bIij van worden. Knuffeis,

SChooitassen met schooIspu=en. SchooIgeId voor

kinderen, Waa「Van de oude「s of de a=eenstaande

moeder het schooigeId niet kumen betaien,

Maar het project is nog niet beeindigd.

Alie niet ve「kochte kunstwe「ken (Ze We「den tijdens

de gehele periode wee「 aangevuld) zijn opgehaaid

door de Pax, E「 wordt een ve帥ng aangemaakt op

facebook. Ook op[ de website van de kunstk「ing

WOrdt de goede doeI pagina nog aangehouden・ Je

kunt hier kijken ofje we「k is verkocht. Ook zul看en

nog een aantal activiteiten worden georganisee「d.

Over en weer houden we eikaarop de hoogte.

Het p「Oject blijft nog een jaar doo「lopen, Het zou

fijn zijn aIs ju旧e het p「oject ook zouden w川en

biijven promoten.

We houden ju旧e natuurlijk op de hoogte via de

kunstkrant. Ais de Pax terug is uit Irak krijg ik nog

meer informatie. 7十UuS Peter5
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Mag ik aan u voo「ste=en,…

Greetje van der Veer

AIs ik aankom in de Pasteu「st「aat in

Die「en, mOet ik echt even zoeken

naarde ingang. Ik zie een appa直e-

menten compiex met veel gesIoten,

Witte deuren die er niet naar uitzien

een entree te vormen. Er zijn wel

trappen dieop een nooduitgang Iijken…OePS. Na wat

SPeurWerk kan ik ‘normaal’naar bimen. Het appar-

tement van G「ee寄e heeft een =chte en ve「rassende

uitbouw in de kame「 die doo「 haa「、de erker’wo「dt

genoemd, Daargaanwezittenen genieten onderwijl

OOk van het royaie uitzicht op de straat.

Greetje is een oude bekende van de Kunstkring. Tot

2011 is zij Iid geweest en na een verhuizing naar

Krommenie en het over=jden van haar man, is zij

recente=jk weer in naar haar oude omgeving terug-

gekeerd. Zeervaa「tdieterugkee「alseen wa「m bad.

We旧cht b「engt dat warme bad G「eetje ertoe de

fotog「afie weer op te pakken, Want daa「in heeft ze

momenteel een pauze ingeIast.

Fotografie is haar passie. Tot voo「 ko「t stapte

Gree寄e eike dag, 15 jaar lang, met haa「 came「a

naar buiten en legt dan a=es vast ‘wat haar treft’.

Dat kan een moeder-met-kind zijn, een PIas water,

een struik ofeen blad waar het =cht op een speci-

ale manier door heen vaIt. Gree臼e Iaat me haar

foto’s zien (Ze heefter zo’n lOO.000 opgesiagen) en

ik word gegrepen door het spel van licht, de

SCherpte, het moment van afdrukken, het perspec-

tief, de kieuren en vooral de compositie,

Een andere inspiratiebron is de dierentuin. Ze heeft

d「ie abonnementen van: Ouwehands, Bu「ger’s zoo

en het dierenparkAme「Sfoort. Uren kan ze wachten
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OP hetjuiste moment, OP dejuiste beIichting, OP de

juiste houding, In haar kamer hangt een foto van

een zeehond die net met zijn kopje boven wate「

komt. SubIiem. Ze Iaatmeciose upsvan aapjeszien

die in hun oogopslag zoveei menselijkheid tonen.

Ze vangt meeuwen in hun vIucht….

Greetje heeft de techniek van het fotograferen

VOOra=n de praktijkgeieerd en die kemisaangevuId

met fotocursussen en workshops. Met leden van de

fotocIub ‘Greetje van de「 Veer’, door haar zeIf op-

gezet, heeft ze jarenIang via internet erva「ingen

uitgewisseld, teChnieken besproken en specifieke

fotoreizen gemaakt naa「 o,a, Texei, de BeIgische

grens. Een aangesIoten be「oepsfotograaf gaf

daarbij ook waa「devoiie tips en adviezen.

Naast fotografie is zingen haar passie. Vanaf haar

ZeVende is Greetje met zingen begonnen en daama

is muziek niet meer uit haar leven weg te denken,

Ze treedtai ruim 60jaar aIs zangeres op. Terug in

Dieren is ze, een beetje meegesieept door Diny van

EngeIand, lid geworden van het zangkoor Te Gek

(!) in B「ummen. Ookdaa「vindtze de Achterhoekse

harteIijkheid en warmte terug. Natuurlijk wo「dt er

gezongen in Te Gek en onder Ieiding van een fijne

di「igent vinden er optredens plaats,

Greetje is alweervoIopaan hetexposeren: Podium

Pa=sium (in Eerbeek, met muZikaie omiijsting).

We冊cht voIgt in het najaar een tweede exposjtie

en bimenkort in het gemeentehuis van B「ummen:

Kunst in de Hai. Het exposeren ieve「t haar inte「es-

Sante geSPrekken op metde bezoekers, Zo kan haar

geabstraheerde we「k bij de bezoekers aardig wat

Vragen OPrOePen. Daar geniet ze van, Ik hoop van

harte dat Gree寄e haar fototoestei wee「 sneI oppakt

en ons binnenkort met heel veel nieuwe foto’s

VerraSt, Mらgda Sn考ders
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Op bezoek bij Theodoor Heynes′

aquare音Iist

In het Museum Henriette PoIak is de expositie
’一Theodoo「 Heyns, aquare=ist“’ nog te zien tot

24-03-2019. We zijn er met negen leden van de

Kunstkring gaan kijken. Voor een aantai van ons

WaS dit de eerste kennismaking met het museum

OP deze nieuwe, PraChtige locatie.

Het museumte「「ein ligt verscholen achter een

SCheipengrot uit 1697. En dan betreedje een nieuw

museum ingericht naar de laatste inzichten op het

gebied van museaie presentatie in een eeuwenoud

gebouw. Dat op zich is aI de moeite waard, Het

Museum Henriette Polak heeft een mooie vaste

CO=ectie modem-kIassieke schilde「- en beeidhouw-

kunst van Nederlandse bodem. Daarnaast zijn er

Wisseitentoonste旧ngen zoaIs het werk van Theo-

door Heynes. Heel ver「assend werk voor wie bij

aquarellen denkt aan zomerse 「ivierlandschapjes en

bloemst紺evens. GoogIe maar eens op aquarel en

kies dan voor afbeeldingen.

Het werk van Heynes is met k「achtige strepen en

feiie vIakken abstract met soms vage herinne「ingen

aan landschappen of havengezichten. Een v「ij klein

OeuVre WOrdt getoond, maar Zeker de moeite van

het reisje naar Zutphen, En vergeet niet digitaaI,

interactiefje eigen exposite aan de wand van het

museum samen te ste=en, Hoe? Dat moetje daar

maar uitvinden.

Ve「der hebben we natuu「=jk ook gekeken naar de

expositie ’“Zutphense Uitbiinkers’’in het Stedelijk

Museum Zutphen dat in hetzeifde pand is gevestigd,

Hier worden be「oemde Zutphenaren en Zutphene-

Zen in het zonne『e gezet. Jim van Jterson

Quiz 4
D「iemaa=s scheepsrecht: bij de derde quiz kwamen

er goede antwoorden op de v「aag wie de portretten

heeft geschiIderd. Er wa「en twee inzende「s en

beiden hadden aiIe d「ie goed, Van boven naa「 be一

neden wa「en de gezochte kunstenaa「s: Charley

Toorop (Zelfportret, Museum More), Jeroen Bosch

(Achterzijde van het drieIuik De Hooiwagen) en

Rembrandt (Bathseba met de brief van koning

David ). Omdat e「 bij de ee「ste twee quizzen geen

inzendingen waren, hebben Analies Ma巾n en Irene

Van der Horst-Bakker beiden een fles wijn ontvan-

gen"

Dit keer is de vraag: Waar bevinden zich deze

kunstwerken, in welke stad en in weIk gebouw.

Antwoorden, binnen twee weken, naa「 Vite「SOn@-

box.ni. De eerste goede inzending wordt weer be-

loond met een fies wiJn.

ー与-
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‘‘Kunstk「ing B「ummen gaat de

uitdaging aan !′′

(PrOject Ga=e「y Aaidering)

Het begon zo:

Op 13 maa「t jI., tijdens een b「ainsto「msessie, Viei

VOOr het eerst de naam ‘‘G訓ery AaIdering’’als

mogeiijke expositie pIek, maar VaIt ook gelijk weer

af omdat de exposities daar met auto’s te maken

moeten hebben, En bovendien: ZO’n intemationaal

bedrijf, Staan Ze daar wei voor open?

Maar stel nou, dat ze het wei zien zitten? Hoe leuk

ZOu dit kunnen zijn!

Bij we「ken naar een thema ontdek je immers

nieuwe mogeiijkheden en komje vaak op kunstwer-

ken, die je anders niet gemaakt zou hebben.

We hebben de stoute schoenen aan get「okken en

een afspraak gemaakt,

En …… OOk zij vonden het een leuk pian理

Het ‘‘Gailery project’’kon van sta「t gaan!

Op de op「oep, Om mee te doen, Werd heel positief

gereagee「d; uiteindelijk hebben maar liefst　23

kunstenaa「 hier aan meegedaan!

In oktober hebben de deeIneme「s, geWaPend met

fototoestel en potiood en papier, in groepjes van与,

een bezoek gebracht aan de Ga=ery, Om inspiratie

OP te doen.

Iedere deeineme「 kreeg een dummy, als blanco

notitieboek voor van a=es en nog wat: ideeen op-

SChrijven, krabbe鳴es maken, een Oefenboek, een

inspi「atie a「Chief, een dagboek, We「kboek, Plak○
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boek, nOtitie boek voor ervaringen, gedichten,

SPreuken, knipseis en aiie「iei andere creatieve ui-

tingen.

En over dat laatste gesproken: iedere week werd

een ‘‘oefening’’pe「 maii 「ondgestuu「d, Om Iekker

Vrij mee aan de sIag te gaan en zodoende de crea-

tiviteit en het opgang komen te stimuIe「en,

Een ieder was vrij om hier mee te doen wat hij/Zij

W=de,

Deze ‘‘oefeningen’’gingen gepaard met een sp「euk.

Zo was het begin motto:’’Een mens is het meest

Zichzelf, als hij de emst bezitvan een spelend kind’’,

De deelnemers konden aan de sIag. Een uitdaging

WaS hetvoor iedereen (!) en om de moed er in te

houden voIgden er spreuken ais ‘‘Toen ik het niet

meer goed hoefde te doen′ ging het opeens veeI

beter’’en ‘‘Geeft niks, geWOOn OPnieuw proberen’’.

Om te kijken hoe het ermee stond, hieiden we in

november een ee「ste bijeenkomst in Tjark Riks,

Het was met name heel bijzonder om te zien waar

iedereen′ m ZiJn elgen discipline, mee bezig was;

heeI divers en toch met dezeIfde inspiratie b「on ais

uitgangspunt!

Ook de dummy’s waren goed benut en werden van

elkaar bewonde「d.

Er werd prima feedback gegeven op eIkaars we「k,
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臆　臆∴詣塁二二三雪中‾　_○○-』

Begin januari zijn we voor de 2de keer bij elkaa「

gekomen om de werken, nu bijna a=emaaI af, te

bewonderen en ons te verbazen over de kwa=teit,

VerSCheidenheid, het enthousiasme en de creativi-

teit: GEWELDIG !

Ook deze bijeenkomst was zeer geslaagd.

Er werden fiyers, A4　posters, Prijskaa巾es en

naamkaa巾es gemaakt. Ook we「d er een presenta-

tie map gekocht, Waarin iede「e deeIneme「op 2 A4-

en een piek had om iets over zichzeif en het we「k

te ve「te=en en te laten zien.

Op maandag 14januari was dan eindeiijk het mo-

ment daar en konden we gaan in「ichten!!!

Na enig gepuzzel en ophang uitdagingen, hing of

StOnd a=es op een goede pIek, mede dankzij Thijs

en Tienke en丁ineke Aaide「ing, die ook meedacht,

We mogen aliemaaltrotszijn. Wezijn de“Uitdaging’’

aangegaan・

Sommigen hebben echt een strijd geleve「d maar

toch doo「gezet.

Met ais 「esuitaat ‘‘ Een prachtige expositie!’’

(te zien tot eind maart in Ga=ery Aaldering in

Brummen), jtene van der Horst’en Ans van Breda

’“Van pont naa「 ma「ktp音ein: OOk

bij het viaduct is het fijn!’’

Vorig jaar is het idee ontstaan om het viaduct aan

de Cortenoeverseweg in Brummen op te knappen,

bijvoorbeeld met st「eeta「t, Kunst met een knipoog

naar de omgeving. Het viaduct is een beIangrijke

(toeristische) invals「oute voor het dorp Brummen.

Bij iedereen wel bekend van de happening ais de

koets van de schutterskoning tijdens de kermis

feesteIijken onder begeieiding van de Pretband HOB

het do「p wordt ingehaaid. Dat viaduct mag best

Vaker een visitekaa巾e zijn!

Vanuit de Dorpsraad Brummen is het initiatief om-

a「md en er is een commissie opgericht. Naar aan-

leiding van een oproep vanuit de Kunstkring Brum-

men heb ik mij eenjaargeIeden bij deze commissie

aangesioten. OnIangs werd het PIan van Aanpak

afge「ond. Dat was ook een mooi moment voo「 de

COmmissie om mee te doen aan Kern met Pit, een

Wedstrijd van de Koninklijke Nederlandsche Heide-

maatschappij (KNHM) voor bewonersinitiatieven.

De bedoeling? Nog in 2019 zo「gen dat het viaduct

een mooiere uitstraiing krijgt! Daamaast wiI de

COmmissie met het initiatief mensen en organisaties

in Brummen verbinden, Zo is er aI gesproken met

de jongerenwe「ke「 om de jeugd te betrekken en

met de dorpsdichter voor het aanbrengen van een

gedicht, Een ande「idee is om op de 「oute tussen de

VeerPOnt en het centrum nog meer met kunst te

gaan doen. In het voo巾aargaan studenten van het

Cibap in Zwo=e de commissie helpen bij het maken

Van een gedragen ontwerp. Wordt dus vervoIgd!

Meer informatie: Wil je mee「 Weten OVer het initia-

tief? VoIg de commissie dan via https://buurtka-

naai,nl/Verbeteren-Viaduct-COrtenOeVerSeWeg en W-

WW,dorpsraadbrummen.nl OF neem even contact

met mij op: Rob Kuuikers: kunst@rob.kuulkers,n1

06-8379与与4与
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A11erlei

〃aandagmiddag Wo「kshops

Samen aan het werk, eikaar inspireren, leren. Het

kwam allemaaI aan bod gedurende het project ’The

Galiery一〇 Veei leden hebben dit ais zeer positief er-

Varen en dat v「aagt natuu「=jk om vervolg! Vanaf

februari organiseren we iede「e 2e maandagmiddag

Van de maand een workshop bij Piein与, Notee「 de

datums aivast in de agenda en houd de maii in de

gaten want er worden leuke wo「kshops

georganisee「d !

On tm oe [加gskerk

De Kunstkring heeftde geiegenheid om de Ontmoe-

tingskerk gedurende de zomermaanden te huren

VOOr alle leden zodat zij in de weekenden kunnen

exposeren. Een een aantai enthousiasteIingen heeft

Zich ai aangemeld, maar nOg niet voldoende om

deze mooie Iocatie een he看e zomer te huren, Vind

je de ruimte te groot om a=een te exposeren? Be-

nader dan voo「aI anderen om samen te expose「en.

Bovendien is dat veel geze帖ger! WiI je meerdere

ke「en exposeren? Ook geen probleem! Stuur een

ma岬e naar info@kunstk「ing-b「ummen.nI

Open Ate/ier

Een datum hebben we al vastgesteId (2 &3 novem-

ber 2019). Een paarenthousiasteIingen om de Open

Ate‥erdagen vo「m te geven zIJn Van ha「te welkom

in de werkg「oep. MeId je aan bij info@kunstkring--

brummen,ni

Wbrkshop EPoxy

Met Epoxy kan je van aIIes doen zowe=n het platte

VIak als 3D, Schilderijen, bee看den ofandere creatie-

Ve uitingen. Epoxy is een veeIzijdig. Op 15 maart

13,00 uur wordt deze wo「kshop gegeven in Brum-

men en erzIJn nOg een Paar Plaatsen vrij. Lijkt het

je leukom meetedoen? Geefjeop bijTruus Pete「S:

LPeterS@live,nI. De kosten bedragen C 95,-

臆三園:∴臆∴ :三三虞卜主、・ -薄葛

Co音ofon

Secretariaat: LassusIaan 26, 6952 EW Die「en, info@kunstkring-brummen.nl www.kunstkringb「um-

men.ni

Jim van Iterson voo「zitter en webmaster viterson@box,nl

Ans van Breda pen両ngmeester bredaatje@hotma出com

I「ene van der Horst secretariaat iyevdho「stbakker@o輔ne,nl

Analies Martin excursies ana=esmartin@gma出com

Jacque=ne Looijen PR, Kunstkringkrant jacque=ne,looijen@gma正com

Bank「ekening二NL与5RABO Oll15 34 127 t.n.v. Kunstkring B「ummen e.o"

Lidmaatschap Ioopt van janua「i t/m december per kalenderjaar, Opzeggen geschiedt minimaal een

maand voor het volgende ka!enderjaar.


