Kunstmanifestatie
unstmanifestatie 15
Aventurijn - Smilde

Elzenlaan 10, entree Beukenlaan

Hoe het begon…
In 2002 werden de gemeenten Smilde, Westerbork en Beilen samengevoegd tot
de gemeente Midden-Drenthe. Drie kunstenaars uit Westerbork, Toon Wegner,
Gerke de Vries en Jan Bos namen contact op met Tine Mersmann uit Smilde om
hun kunstactiviteiten in Westerbork uit te breiden naar de gehele nieuwe gemeente.
Ondersteund door Sjouke Dekker van de Culturele Raad vond in 2003 de eerste
Kunst- & Cultuur4daagse plaats, met een atelierroute, muziek, dichters, workshops.
De volgende jaren deden steeds meer kunstenaars, maar ook muzikanten mee.
Schoolprojecten werden georganiseerd, zoals het maken van een meterslange
tekening en het uitgeven van een lesbrief. Als afsluiting van de route werd b.v. een
dichtersavond georganiseerd door Ton Peters.
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Het 1e lustrum werd gevierd met een expositie met als thema: De Taal van het
Landschap. De gemeente kreeg een beeld van de Kunst- & Cultuur4daagse, gemaakt
door Colin de Rover, met een boek waarin alle deelnemende kunstenaars worden
vermeld.
Het 2e lustrum werd gevierd met de uitgave van een prachtig boekje met werk van de
deelnemende kunstenaars.
Intussen zijn kunstenaars gekomen en gegaan, maar het enthousiasme om in de
gemeente een veelzijdige atelierroute met professioneel geschoolde kunstenaars
te organiseren voor inwoners en toeristen uit alle hoeken van het land en andere
geïnteresseerden is gebleven.
Het 3e lustrum vieren we met een 10-daagse Kunstmanifestatie: een groots en breed
cultureel gebeuren.
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Het labyrint van Aventurijn
In deze expositie van werken van professionele beeldend kunstenaars uit MiddenDrenthe wordt de kijker van ruimte tot ruimte geconfronteerd met contrasten. De grote
verscheidenheid aan stijlen, onderwerpen en benaderingen wordt op spannende en
confronterende manier gepresenteerd in dit labyrint van Aventurijn. Dwalend door
lokalen, gangen en andere ruimtes vindt men o.a. gevoelige, kleine studies naar de
natuur tot meters grote abstracte schilderijen.
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Programma Kunstmanifestatie 15
Expositie, lezingen, workshops, demonstraties, feedback amateurkunstenaars en
‘Aan Tafel…’ (een informele ontmoeting met een tafelgast onder het genot van een
hapje en een drankje).
VR 29-09 19.30u Opening Kunstmanifestatie 15 en cultureel seizoen door
wethouder Gert-Jan Bent, met muziek van de formatie Sax-a-Lot.
ZA 30-09 11.00-17.00u Expositie geopend
Snelschetsportret door Anneke Verstegen, korte demonstratie draaischijf
door Helma van de Water.
13.00-15.00u Demonstratie Modeltekenen door kunstenaars Joan Bruggink,
Wiebe Bosma, Annie Buist, Co Raatjes. Verhalenverteller Niels Brandaan
vertelt over Oscar Wilde, terwijl hij door de kunstenaars wordt getekend.
11.00-12.00 en 15.00-16.00u Feedback amateurkunstenaars, een
spreekuur voor schilderijen van amateurs door de kunstenaars.
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16.00-18.00u ‘Camille Claudel’, solovoorstelling door Els Buitendijk. Zij
vertelt en speelt hierin de tragische levensgeschiedenis van deze Franse
beeldhouwster, die leerlinge, collega en minnares was van de beroemde
beeldhouwer Auguste Rodin.
De vertelling duurt een uur en wordt omlijst door enkele mooie muzikale fragmenten.
Els Buitendijk is actrice en voormalig tv-omroepster. Zij vertelt op een
gepassioneerde wijze dit boeiende levensverhaal en weet als geen ander een
tekst tot leven te brengen.
Reserveren via info@anbuist.nl. € 5,– p.p. (incl. koffie/thee)
Aan Tafel…, na de voorstelling napraten met Els Buitendijk.
ZO 1-10 11.00-17.00u Expositie geopend
Snelschetsportretten door Anneke Verstegen, korte demonstratie
draaischijf door Helma van de Water.
11.00-13.30u Workshop ‘Bomen schilderen’ door kunstenaar Anneke
Verstegen en drumster Katharina Rijcken-Borneveld. Kijken naar de bomen,
bomenrijen, boomstammen, takken en wortels. Grillig, glad, knoesten. Aan
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de hand van foto’s worden schetsen gemaakt en aansluitend worden bomen
geschilderd op live-muziek.
Katharina Rijcken-Borneveld, drumster van THE EX zal de muziek verzorgen
op haar drumstel en klankschalen.
Max. 15 cursisten (gevorderde amateurs)
Reserveren via info@anbuist.nl. € 20,– p.p. (incl. materiaal, koffie/thee)
12.00-13.00u Feedback amateurkunstenaars, een spreekuur voor
schilderijen van amateurs door de kunstenaars.
14.00-16.00u ‘Klankbeeld’, lezing door Gert Visser en Gert Riemersma.
Een cross-over van beeldende kunst en klassieke muziek. Zij laten prachtige
‘klankbeeld’-voorbeelden zien (van 1200 tot 1950) en zullen uitgebreid
ingaan op ‘De Stijl’, zowel in beeld als in muziek.
Reserveren via info@anbuist.nl. € 5,– p.p. (incl. koffie/thee)
16.00-17.00u Aan Tafel... In gesprek met kunstenaar Mark Lisser, voorzitter
van het Drents Schildersgenootschap.
MA 2-10 15.00-20.00u Expositie geopend
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15.15u Rondleiding en uitleg over de expositie door kunstenaar Marijke
van der Meij.
16.00-17.00u Aan Tafel... In gesprek met Phillip Wildevuur, galeriehouder:
Welkom in de wereld van Wildevuur, het ontstaan en uitgroeien naar een
topgalerie.
DI 3-10

15.00-20.00u Expositie geopend
9.30-12.00u Workshop ‘Scheuren als inspiratie’ door kunstenaar Co
Raatjes.
Aan de hand van scheuren in stoeptegels of muren gaan we op zoek naar
een beeld. (bv. gezicht, dier, etc.) Dit gaan we tekenen met een stift en verder
vorm- en kleurgeven.
Max. 15 personen, reserveren via info@anbuist.nl. € 15,– p.p. (incl.
materiaal, koffie/thee)
16.00-17.00u Aan Tafel... In gesprek met Wia Stegeman, kunstenaar, over
creatief denken.
20.00-22.00u ‘Zinne en minnebeelden’, lezing door Margaret Breukink over
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symboliek in de kunst. ‘Je ziet het pas als je het door hebt’ (Johan Cruijff).
Genrestukken hebben vaak een diepere en soms verborgen betekenis, in die
zin dat ze voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Reserveren via info@anbuist.nl. € 5,– p.p. (incl. koffie/thee)
WO 4-10 15.00-20.00u Expositie geopend
16.00-17.00u Aan Tafel... In gesprek met kunstenaar Herman van de Poll
over zijn werk.
20.00-21.30u ‘Van idee tot expositie’, lezing door Annemiek Rens.
Zij werkt als conservator en projectleider van tentoonstellingen en publicaties
bij het Drents Museum in Assen. Aan de hand van de komende expositie
in november ‘The American Dream’ in het Drents museum, wordt een inkijk
geven van wat er achter de schermen gebeurt: het wel en wee van het tot
stand komen van een expositie.
Reserveren via info@anbuist.nl. € 5,– p.p. (incl. koffie/thee)
DO 5-10 15.00-20.00u Expositie geopend
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16.00-17.00u Aan Tafel… In gesprek met Kunstschilder en schrijver Klaas
Koops. Hij zal de volgende stelling verdedigen: ‘Nieuwe kunst ontstaat daar
waar verbeelding nieuwe werkelijkheid wordt.’
19.00-21.30u ‘De essentie van tekenen is de lijn die de ruimte verkent’,
workshop door kunstenaar Co Raatjes.
We maken een aantal lijntekeningen van een gezicht, voorwerp of dier. We
doen dat in een vloeiende lijn met een stift zonder te corrigeren. Na een
aantal oefeningen kiezen we een tekening die ons bevalt om verder uit te
werken.
Max. 15 personen, reserveren via info@anbuist.nl. € 15,– p.p. (incl.
materiaal, koffie/thee)
VR 6-10 15.00-20.00u Expositie geopend
13.30-16.00u Workshop ‘Kennismaking met de aquareltechniek’ door
kunstenaars Co Raatjes, Joke Koenraads, Annie Buist.
Aan de hand van de drie primaire kleuren (rood, geel, blauw) mengen we
ons palet voor een eenvoudig landschap. We kiezen een zwart-wit foto van
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een Drents landschap die als leidraad dient. Dit alles proberen we uit op
verschillende soorten aquarelpapier.
Max. 15 personen, reserveren via info@anbuist.nl. € 15,– p.p. (incl.
materiaal, koffie/thee)
16.00-17.00u Aan Tafel… In gesprek met kunstenaar Lidwien Chorus over
de lithografie.
20.00-21.30u Filosofisch gesprek en debat over Kunst en Kunstbeleving
in samenwerking met Filosofisch café CRAS. De beleving van een kunstwerk
is zeer persoonlijk. Wat de één ontroert, laat de ander koud.
ZA 7-10

11.00-17.00u Expositie geopend
Snelschetsportret door Anneke Verstegen, korte demonstratie draaischijf
door Helma van de Water.
12.00-13.00u Feedback amateurkunstenaars, een spreekuur voor
schilderijen van amateurs door de kunstenaars.
13.00-15.00u Demonstratie Modeltekenen door de kunstenaars Joan
Bruggink, Wiebe Bosma, Annie Buist, Co Raatjes. Het model is Otto Berman,
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die tijdens de sessie altviool speelt.
16.00-17.00u Aan Tafel… In gesprek met Sacha Landkroon (Drentse
Schrieverskring) met korte lezingen en voordrachten uit zijn bundel ‘Terra
Incognita’.
ZO 8-10 11.00-17.00u Expositie geopend
Snelschetsportret door Anneke Verstegen, korte demonstratie draaischijf
door Helma van de Water.
12.00-13.00u Feedback amateurkunstenaars, een spreekuur voor
schilderijen van amateurs door de kunstenaars.
15.00-16.00u Demonstratie Boetseren door kunstenaar René Kaiser
De kunstenaar gaat een zelfportret boetseren met behulp van het publiek. Het
publiek neemt de functie van waarnemer over van de kunstenaar: Wat ziet
het publiek en welke aanwijzingen geeft het publiek de kunstenaar om uit te
voeren. Een interactie tussen publiek en kunstenaar.
17.00u Sluiting Kunstmanifestatie 15
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Co Raatjes-Dijkstra
Aquarel, potlood, houtskool

Atelier
open na
afspraak.

Expositie ruimte 1

Brunstingerveld 14A
9411 VJ Beilen
jurcora@gmail.com
0593-526137

Annie Buist
Oranjekanaal zz 16
9441 TA Orvelte
0593-322262.
info@anbuist.nl
www.anbuist.nl

Expositie ruimte 3

acryl op doek; sumi-e;
tekeningen
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Jan David Pootjes
Schilderijen in acryl

Expositie ruimte 3

Hoogeveenscheweg 1
9431AZ Westerbork
0593 370637 / 06 23756944
jandavid@telfortglasvezel.nl
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Wiebe F. Bosma

Expositie ruimte 4

Kraaiheide 15
9421 NE Bovensmilde
0592-413436
wimabo@vodafonethuis.nl
www.atelierwiebefbosma.nl

Schilderijen, tekeningen en aquarellen
van landschappen en modellen.
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0593-331479
www.annekeschuurmans.nl
info@annekeschuurmans.nl
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Verwondering over alle
facetten van de natuur, zowel
micro als macro, blijft een
onuitputtelijke bron van inspiratie voor me. Groeiprocessen en vergankelijkheid, alles
is beweging.

Expositie ruimte 4

Anneke Schuurmans

Anneke Verstegen

Expositie ruimte 5

Anneke Verstegen

Veldhuizenweg 7
9423 TB Hoogersmilde
annekeverstegen1@gmail.com
www.annekeverstegen.nl
zakelijk facebook; anneke verstegen
Portret en figuratief in opdracht en vrij werk.
Linosnede, vilttekeningen, schilder- en teken
technieken.

Atelierbezoek en opdrachten op aanvraag.
06-25042215
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René Kaiser
Seringenstraat 1
9421 SJ Bovensmilde
www.renekaiser.nl
renekaiser50@gmail.com
06-29132452

Steengoed, keramische beelden voor binnen en buiten.
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Expositie ruimte 5

Bezoek op afspraak.

Lidwien Chorus

Expositie ruimte 6

Lithografie
Dorpsstraat 4, 9441 PD Orvelte
0593-322207, 06-15467277
www.lidwienchorus.nl
info@lidwienchorus.nl
Lithografieën van vogels
in hun omgeving.

‘Rotskruipers bij nest’

Werkplaats is open voor
bezoek na telefonische of
gemailde afspraak.

‘Ruigpootuil’
7-kleurenlitho, oplage 22
29 x 40 cm

7-kleurenlitho, oplage 20
41 x 32 cm
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‘Jan-van-genten’
7-kleurenlitho, oplage 20
45 x 36 cm

Marijke van der Meij
Coehoorn 4
9441 TE Orvelte
0593-322233
www.ruimtevoorkunst.nl
info@ruimtevoorkunst.nl

Expositie ruimte 7

Atelier ‘Ruimte voor kunst’
open op afspraak, met
werk van Marijke van der
Meij en Colin de Rover.
Cursussen en workshops
tekenen en schilderen.
Acryl op doek,
‘Berkenbosje’, 80 x 100 cm
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Roos Nagtegaal

Expositie ruimte 8

‘Kleur’, 40 X 50

‘Vingerhoedskruid’, 100 X 80

‘Herfst’, 120 X 60
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‘Boom’, 50x60

‘Voorjaar’, 120 X 80

portret of beeld in opdracht

Joan Bruggink
Veenhoopsweg 61, 422 AD Smilde
0592-413564
www.joan-bruggink.nl
bruggink@xs4all.nl

Beelden,
11schilderijen,
- 17 uurtekeningen.
en op afspraak
Portret of beeld
in opdracht.
www.joan-bruggink.nl

bruggink@xs4all.nl

‘Paarden in wording’, acryl

Kunsthuis Joan Bruggink
open: 1e en 3e vrijdag, zaterdag en
Veenhoopsweg
Smilde
zondag
v.d. maand van61
13 9422
– 17 uurAD
en op
afspraak
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0592 413564

Expositie ruimte 10

‘Kattenkwaad’, brons, 40 cm hoog

open: 1e en 3e vrij-za-zon vd mnd

Henja Kerkhof
Schilderijen en kunstenaarsboeken.

Expositie ruimte 10 + 2 buiten

Robertusweg 28, 7938 PL Nieuw-Balinge
www.henja.nl / info@henja.nl
06-23590828
Atelierbezoek op afspraak.
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h.vd.poll@hetnet.nl
http://geoform.net/artists/herman-van-de-poll/
www.herman.exto.nl
www.atelierhermanvandepoll.nl

25

Expositie ruimte 11

Herman van de Poll

Helma van de Water
Keramiek, gedraaide vormen

Expositie ruimte 11

Beukenlaan 10
9422 JE Smilde
06-44318270
www.keramiekhw.nl
Bezichtiging
KERAMIEK HW
na telefonische
afspraak.

26

Jan Bos
Boerkamp 19, Westerbork
0593-332003
www.janbosvw.nl
janbosvanwesterbork@gmail.com

Etsen, tekenen, olieverf

‘Dans bij het puin’, 70x75 olieverf op paneel
‘De muur’, 90x90 olieverf op paneel

‘De vlucht’, 70x75 olieverf op paneel
‘Celliste’, 70x75 olieverf op paneel
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Expositie ruimte 12

Atelier open op verzoek
in de herfst en winter.

Joke Koenraads
Schilderijen:
acryl op doek

Expositie ruimte 12

Zevenhoeksweg 10
9433 PE Zwiggelte
0593-332013
www.jokekoenraads.nl
info@jokekoenraads.nl
jokekoenraads@zonnet.nl

Atelier te bezichtigen,
alleen op afspraak.
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Wim Muller
Dorpsstraat 6
9438 TC Garminge
06-44852436
www.dekunstkoffer.com
wimmuller@planet.nl

Geen exposant

Galerie met
olieverfschilderijen,
handgedraaide
keramiek (steengoed)
en modelschetsen is na
telefonische afspraak te
bezoeken.

Plattegrond
Aventurijn
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Plattegrond Aventurijn
Elzenlaan 10, Smilde

manifestatie
Aan
ruimte
Bar
Tafel
met ...

Deze Kunstmanifestatie 15 van de
Stichting Kunst & Cultuur4daagse Midden-Drenthe
wordt mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van:

andere

@
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10 daagse Kunstmanifestatie
16 beeldende kunstenaars
uit de gemeente Midden-Drenthe
29 september – 8 oktober 2017

Uitgave bij de 15e editie van
Kunst & Cultuur4daagse Midden-Drenthe
www.kunstcultuur4daagse.nl
©2017

