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Creatieve denk- en
daadkracht
Momenten om even terug te kijken
om vervolgens met alle kennis en

te nemen is noodzakelijk en altijd
goed. Na een wervelend 2012,

met de grootse kunstmanifestatie
Façade 2012, hebben we de

balans kunnen opmaken. Heel
lang hebben we er niet bij stil

kunnen staan, omdat de volgende

ontwikkelingen en projecten onze
aandacht opeisen.

In 2013 hebben we tevens Passage, het werk
dat Marinus Boezem heeft ontworpen in
het kader van de kunstmanifestatie Façade
2012, overgedragen aan de Gemeente
Middelburg. En in Westkapelle is de ‘ode
aan Charley Toorop’ van Gijs Assmann
gerealiseerd. CBK Zeeland maakte hierbij
deel uit van de selectiecommissie. Op diverse
locaties hebben we tentoonstellingen
en bijeenkomsten georganiseerd om de
verschillende facetten van beeldende
kunst en vormgeving onder de aandacht
te brengen en bespreekbaar te maken.
Geslaagde bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld
de ‘foto-dag’ tijdens de tentoonstelling van
de Zilveren Camera en de workshop ‘3d
printen’ voorafgaande aan de expositie van
Annemarie van Sprang en Lysandre Begijn.

Dat wij niet snel bij de pakken neerzitten,
blijkt wel uit het land art project in de
Wilhelminapolder. In 2009 is het ontwerp
feestelijk geïnaugureerd door toenmalig
Koningin Beatrix tijdens de viering van
het 200 jarige bestaan van de Koninklijke
Maatschap de Wilhelminapolder. In 2014,
exact vijf jaar later, zal het land art project
van Michael Beutler onthuld worden. De
laatste weken van 2013 hebben in het teken
gestaan van het daadwerkelijk plaatsen van
de negen sculpturen in de polder. IJskoude
wind, natte polders en zware klei maakten de
werkzaamheden tot een ware topprestatie.
De ervaring die we hier hebben opgedaan
kunnen wij goed inzetten voor andere,
nieuwe projecten in de provincie.

Op Schouwen-Duiveland zijn we samen met
de gemeente, het ministerie, de provincie
en de wooncorporatie Zeeuwland aan de
slag gegaan onder de noemer ‘anticiperen
door te leren’. Met de ervaringen en kennis
vanuit de krimpregio Zeeuws Vlaanderen
is het Krot of Kans project neer gestreken
op Schouwen-Duiveland. Het eerste huis
stond in Zonnemaire alwaar zestien tijdelijke
bewoners hun licht hebben laten schijnen
over het pleintje, het dorp en het omringende
landschap. De bevindingen zijn op het blog te
volgen en de resultaten zullen verder worden
uitgewerkt en bij de afronding op SchouwenDuiveland worden gepresenteerd. Maar
vooralsnog staan we daar nog midden in het
onderzoeksproces.
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In opdracht van de Provincie Zeeland zijn
we in 2013 voortvarend aan de slag gegaan
met de kunstmanifestatie LINK 2014 in de
Kanaalzone van Zeeuwse Vlaanderen. In de
loop van de tijd werd het ambitieuze plan
wel kleinschaliger maar inhoudelijk niet
minder interessant. Vijftien installaties in de
openbare ruimte stonden gepland. Diverse
kunstenaars zijn komen kijken, hebben zich
verdiept in het gebied en hebben hun eerste
gedachten en ideeën met ons gedeeld. Zeer
tot ieders spijt heeft de Provincie Zeeland
haar opdracht moeten intrekken en zal
het plan voorlopig niet verder worden
ontwikkeld. Wellicht dat het in de toekomst
weer opgepakt kan worden.
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Het architectuurprogramma heeft in
2013 naast Krot of Kans twee belangrijke
aandachtspunten, namelijk de ontwikkeling
van de biobased brug, een initiatief van
Ro&Ad architecten, en de visualisatie van
aquacultuur in de toekomst.
Door het samenbrengen van ondernemers
en personen vanuit het onderwijs en de
overheden moet de biobased brug leiden tot
een realistisch ontwikkelmodel. Voortvarend
is hier een begin gemaakt. De uitwerking en
presentatie van het bedrijfsplan heeft echter
enige vertraging opgelopen en zal in 2014
plaatsvinden. De andere ontwikkeling is die
van de aquacultuur in Zeeland. Met Zoet Zout
Zee Land hebben vijf ontwerpteams laten
zien wat de mogelijkheden zijn voor Zeeland
en welk ongekend perspectief aquacultuur
Zeeland kan bieden. Van kleinschalige
voorstellen tot een regio omvattende visie
zijn in de tentoonstelling samengekomen.
De kracht van Zoet Zout Zee Land ligt in
de diversiteit van de deelnemers en hun
invalshoeken. Van autonoom kunstenaar,
architect, wetenschapper tot ondernemer
en bestuurder. De uitkomsten van de
ontwerpteams vormen de basis om ook de
komende jaren mee verder te gaan.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Summer
Course in samenwerking met University
College Roosevelt. De Summer Course vindt
plaats in de week voorafgaande aan ons
Zomeratelier. De kunstenaars die tijdens die
week lesgeven maken ook een begin met het
Zomeratelier dat vervolgens de gehele zomer
verder loopt. Het Zomeratelier ‘Driven by
Heroes’ is samen met de Zomer Academie
Zeeland afgerond met het symposium
‘Hedendaagse Helden’. Educatie, praktijk en
presentatie vloeien zo samen.

Daarnaast is door het onderzoeksbureau
BMC een rapport opgesteld over een mogelijk
fusie van drie culturele instellingen op
Walcheren. Uiteindelijk is eind 2013 een punt
gezet achter deze plannen en zal deze weg
niet verder worden gevolgd.
Een terugblik op het jaar laat zien dat
CBK Zeeland voortdurend in beweging is
en zich inzet voor de beeldende kunsten,
vormgeving en architectuur in Zeeland en
het niet nalaat om zoveel mogelijk mensen
en organisaties hierbij te betrekken. Dat wij
dit met een klein team kunnen doen is te
danken aan de enorme inzet van iedereen
die bij CBK Zeeland is betrokken en de steun
die wij krijgen van onze subsidiënten en
opdrachtgevers. Gelukkig zien steeds meer
mensen het belang van creatieve denk- en
daadkracht om nieuwe wegen te vinden voor
een inspirerende en hechte samenleving.

Het jaar heeft ook in het teken gestaan
van samenwerken. Naast het uitwerken
van onze reguliere programmering, zoals
met de Zeeuwse Lichting, We hangen en
Zomeratelier, weten we steeds beter de link
te leggen met anderen.
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CBK Zeeland levert een stimulerende bijdrage
aan het kunstklimaat in Zeeland. Hierbij geldt
als leidraad het integreren van de beeldende
kunsten, vormgeving en architectuur in het
dagelijks leven en voor een breed publiek.
De organisatie ondersteunt en informeert
kunstenaars, vormgevers en architecten en
stimuleert de onderlinge samenwerking. Het
centrum ontwikkelt activiteiten die er toe
bijdragen dat er meer kunst te zien is in het
dagelijkse leven van iedereen in Zeeland.
Met het organiseren van tentoonstellingen,
excursies en discussiebijeenkomsten wil
CBK Zeeland het publiek kennis laten maken
met kunst, vormgeving en architectuur.
Daarnaast stimuleert het centrum de
ontwikkeling van Zeeuwse kunstenaars.
Op bijeenkomsten komen kunstenaars met
elkaar en met kunstliefhebbers in contact.
Vaak ontstaan daaruit nieuwe artistieke
ideeën en activiteiten. CBK Zeeland wil er
op deze manier voor zorgen dat de Zeeuwse
kunstenaars, vormgevers en architecten
binnen de provincie meer aandacht krijgen,
maar ook (inter-)nationaal meer in de
belangstelling komen.

KERNDOELEN
C B K Z eel a nd

01.

versterken positie kunstenaars
en vormgevers

02.

vergroten samenhang
en samenwerking op het
terrein van beeldende kunst,
vormgeving en architectuur

03.

vergroten van publieksbereik
zichtbaar maken van beeldende
kunst, vormgeving en
architectuur

04.

uitgeven van de Slibreeks
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Het beleid van CBK Zeeland is
erop gericht om hedendaagse
beeldende kunst zichtbaar,

toegankelijk en bespreekbaar
te maken. Hiervoor heeft
CBK Zeeland een aantal
speerpunten, namelijk:

&
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Versterken van de positie van jonge
kunstenaars door middel van exposities,
cursussen en bijeenkomsten;

02.

Het vergroten van de onderlinge samenhang
van de verschillende instellingen;

Ac t u eel be s ta nd

03.

p ro f e s s i onele

Actualiseren en uitbreiden van het huidige
bestand van Zeeuwse vormgevers;

beeldende

Initiëren van activiteiten die bijdragen aan
de kennisverbreding en versterken van het
netwerk.

In 2013 is de beoordelingscommissie twee keer
bijeen geweest om inschrijvingsformulieren
en documentatiemappen door te nemen.
Aan de hand van een landelijk opgesteld
puntensysteem worden de inschrijvingen
besproken. Dit heeft geleid tot de toelatingen
van 6 kunstenaars. Helaas zijn 3 kunstenaars
verhuisd en niet meer woonachtig in Zeeland.
Thans zijn 212 beeldende kunstenaars en 62
vormgevers via cbkzeeland.nl te raadplegen.

k u n s t en a a r s

04.

05.

De professionalisering van het publieksbereik
door het samenstellen van een online
documentatiebestand van professionele
beeldende kunstenaars in Zeeland;
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04.

Zilveren Camera 2012
16 mei t/m 21 juni 2013

Van donderdag 16 mei t/m vrijdag 21
juni toonde CBK Zeeland de Zilveren
Camera 2012, de belangrijkste prijs voor
fotojournalisten in Nederland die in 2012
naar Eddy van Wessel ging. Zijn winnende foto
werd met nog ruim 100 andere onthullende,
schokkende en ontroerende foto’s getoond.
Edie Peters, secretaris bestuur Stichting
Zilveren Camera en oprichter/hoofdredacteur
PhotoQ heeft de tentoonstelling geopend.

03.

WE HANGEN!

02.

Kinderkunstweek

01.

13 t/m 24 maart 2013

VLOED
Zeeuwse Lichting 2012

Woensdag 13 maart werd om 10.30 de
tweede Zeeuwse Kinderkunstweek geopend
in ’t Beest in Goes. De kunstenaars Paul en
Menno de Nooijer hebben i.s.m. de componist
Jorrit Tamminga een performance gemaakt
rond het thema van dit jaar LICHT. Deze
was te zien op de opening en via de website
Kinderkunstweek.nl. Dit jaar konden de
kinderen met een volle stickerkaart kiezen
uit drie foto’s die Paul en Menno de Nooijer
in opdracht van de Kinderkunstweek hebben
gemaakt. Zestig basisscholen en scholen uit
het speciaal onderwijs hebben meegedaan
aan de Kinderkunstweek en in die week hun
programma afgestemd op het onderwerp. Het
speciaal hiervoor samengestelde ideeënboek
was van grote hulp voor de scholen voor de
invulling van die week. Tijdens deze tweede
kinderkunstweek zijn ruim 7000 leerlingen
met licht in de kunst actief bezig geweest en
zijn 165 kunstwerken aangekocht met de
volle kinderkunstbon.

03 februari t/m 22 maart 2013

Van zondag 3 februari t/m vrijdag 22
maart 2013 organiseerde CBK Zeeland
voor de achtste keer Zeeuwse Lichting.
In de tentoonstelling werd het werk van
dertien in 2012 aan een Nederlandse
academie afgestudeerde kunstenaars,
ontwerpers, vormgevers, illustratoren en
architecten getoond. Met deze tentoonstelling
creëert CBK Zeeland ieder jaar weer een
mogelijkheid voor afgestudeerden om hun
werk bij een breed publiek onder de aandacht
te brengen.
De deelnemers: Bart Corré, Harmony
Hendrickx, Abne Herrebout, Inge Hoonte,
Rosalinde van Ingen Schenau, Maurits Ippel,
Susanne de Kraker, Barbara Mahalia, Daphne
Ongenae, Martin Pikkaart, Olga Shmakova,
Vera Verseput en Onno van Wensen.
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07 april t/m 05 mei 2013

CBK Zeeland presenteerde van 7 april t/m 5
mei een overzicht van posters die in 2012 door
Zeeuwse vormgevers zijn ontworpen of in
opdracht van Zeeuwse bedrijven / instellingen
zijn gemaakt. Op vrijdag 19 april om 12.00
uur werd de uitslag van zowel de vakjury als
van het publiek bekend gemaakt. De winnaar
van beide is in 2013 de poster Afrika van
de vormgeefster Iris Compiet geworden. We
hangen! is een samenwerking met de PZC, de
Zeeuwse Bibliotheek en De Drvkkery.

05.

Lezing Martijn Beekman
27 mei 2013

Op maandagavond 27 mei verzorgde
Martijn Beekman, meervoudig winnaar van
de Zilveren Camera, een lezing over zijn werk.

Lezing Internationale collectie grafische
vormgeving Stedelijk Museum Amsterdam
Op zondag 7 april om 13.00 uur is de
tentoonstelling We Hangen! geopend met een
lezing door Carolien Glazenburg, conservator
grafische vormgeving Stedelijk Museum
Amsterdam. Zij sprak over de internationale
collectie grafische vormgeving (60.000 stuks)
van het Stedelijk aan de hand van de eigen
uitgaven van het museum (het museum als
opdrachtgever) en de zwaartepunten in de
collectie. Glazenburg heeft tevens zitting gehad
in de vakjury.

06.

Workshop Dennis Wisse
01 juni 2013

Op zaterdag 1 juni gaf Dennis Wisse, winnaar
van de Rob Acda Award 2012/2013 en
deelnemer van de Zeeuwse Lichting 2009,
een fotografieworkshop voor 22 personen.
Resultaten zijn gepubliceerd op de website
van CBK Zeeland en op Facebook.
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was te zien op de opening en via de website
Kinderkunstweek.nl. Dit jaar konden de
kinderen met een volle stickerkaart kiezen
uit drie foto’s die Paul en Menno de Nooijer
in opdracht van de Kinderkunstweek hebben
gemaakt. Zestig basisscholen en scholen uit
het speciaal onderwijs hebben meegedaan
aan de Kinderkunstweek en in die week hun
programma afgestemd op het onderwerp. Het
speciaal hiervoor samengestelde ideeënboek
was van grote hulp voor de scholen voor de
invulling van die week. Tijdens deze tweede
kinderkunstweek zijn ruim 7000 leerlingen
met licht in de kunst actief bezig geweest en
zijn 165 kunstwerken aangekocht met de
volle kinderkunstbon.

04.

De deelnemers: Bart Corré, Harmony
Hendrickx, Abne Herrebout, Inge Hoonte,
Rosalinde van Ingen Schenau, Maurits Ippel,
Susanne de Kraker, Barbara Mahalia, Daphne
Ongenae, Martin Pikkaart, Olga Shmakova,
Vera Verseput en Onno van Wensen.

09.
12

Van donderdag 16 mei t/m vrijdag 21
juni toonde CBK Zeeland de Zilveren
Camera 2012, de belangrijkste prijs voor
fotojournalisten in Nederland die in 2012
naar Eddy van Wessel ging. Zijn winnende foto
werd met nog ruim 100 andere onthullende,
schokkende en ontroerende foto’s getoond.
Edie Peters, secretaris bestuur Stichting
Zilveren Camera en oprichter/hoofdredacteur
PhotoQ heeft de tentoonstelling geopend.

03.

CBK Zeeland presenteerde van 7 april t/m 5
mei een overzicht van posters die in 2012 door
Zeeuwse vormgevers zijn ontworpen of in
opdracht van Zeeuwse bedrijven / instellingen
zijn gemaakt. Op vrijdag 19 april om 12.00
uur werd de uitslag van zowel de vakjury als
van het publiek bekend gemaakt. De winnaar
van beide is in 2013 de poster Afrika van
de vormgeefster Iris Compiet geworden. We
hangen! is een samenwerking met de PZC, de
Zeeuwse Bibliotheek en De Drvkkery.

05.

Lezing Martijn Beekman
27 mei 2013

Op maandagavond 27 mei verzorgde
Martijn Beekman, meervoudig winnaar van
de Zilveren Camera, een lezing over zijn werk.

Lezing Internationale collectie grafische
vormgeving Stedelijk Museum Amsterdam
Op zondag 7 april om 13.00 uur is de
tentoonstelling We Hangen! geopend met een
lezing door Carolien Glazenburg, conservator
grafische vormgeving Stedelijk Museum
Amsterdam. Zij sprak over de internationale
collectie grafische vormgeving (60.000 stuks)
van het Stedelijk aan de hand van de eigen
uitgaven van het museum (het museum als
opdrachtgever) en de zwaartepunten in de
collectie. Glazenburg heeft tevens zitting gehad
in de vakjury.

06.

Workshop Dennis Wisse
01 juni 2013

Op zaterdag 1 juni gaf Dennis Wisse, winnaar
van de Rob Acda Award 2012/2013 en
deelnemer van de Zeeuwse Lichting 2009,
een fotografieworkshop voor 22 personen.
Resultaten zijn gepubliceerd op de website
van CBK Zeeland en op Facebook.
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09.

31 augustus 2013

07.

Op zaterdag 31 augustus 013 organiseerde
de Zomeracademie Zeeland een symposium
met als thema ‘Hedendaagse Helden’. Het
programma is samen met CBK Zeeland
opgesteld. De lunch en de middagsessie
hebben plaats gevonden bij CBK Zeeland
waar ook de tentoonstelling ‘Driven by
Heroes’ te zien was. Bijdragen van Alex
Mallems, Paul Verhaeghe en Christel Stalpaert.

Summer Course
01 t/m 05 juli 2013

University College Roosevelt organiseerde
in samenwerking met CBK Zeeland van 1
t/m 5 juli de zomercursus ‘Drawing in the
21st Century’. Deze zomercursus vond plaats
bij CBK Zeeland en masterclasses werden
verzorgd door: Marcel van Eeden, Guido
Lippens, Erik Odijk en André Pielage.
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01.

Van zaterdag 7 december 2013 t/m 17
januari 2014 toonde CBK Zeeland beelden in
porselein, gips en kunststof van Anne-Marie
van Sprang en recente schilderijen op doek
van Lysandre Begijn.

Park Torenvliet
Het Technasium van Nehalennia heeft met
groep 5 mogelijk straatmeubilair voor Park
Torenvliet ontworpen. Gemeente Middelburg
was opdrachtgever en de begeleiding vanuit
CBK Zeeland was in handen van Thom Schaar.
Een student van de TU Delft verzorgde een
gastles.

12.

In de tentoonstelling Fragile Movements
waren een aantal 3D geprinte beelden
van Anne-Marie van Sprang te zien. Deze
vormde de aanleiding om een workshop te
organiseren rond 3D printen voorafgaande
aan de opening voor kunstenaars en
belangstellenden. De presentaties van
Anne-Marie van Sprang, Tristan Bethe,
eigenaar 3Dscan.pro in Alkmaar en Sander
Alblas, supervisor (advisor) Cad/Cam bij
Sundaymorning@ekwc in Den Bosch zijn
door ruim 50 geïnteresseerden aandachtig
gevolgd.

Van vrijdag 8 november t/m zondag 1
december toonde CBK Zeeland het beste uit
alle Zeeuwse kunstuitleenlocaties, de depots,
nieuwe aankopen en de bedrijvenuitleen.
Vele kunstwerken vonden hier een nieuwe
bestemming. Tijdens de PopUp werd tevens
het nieuwe logo van Kunstuitleen Zeeland
gepresenteerd. Nieuwe en bestaande leden
kregen een speciale Van Gogh snijplank
met de tekst ‘In kunst mag niet gesneden
worden!’.

Van 1 juli t/m 6 september vond het
Zomeratelier plaats waar zes kunstenaars
ieder in een week tijd een wandtekening
hebben gemaakt waarin hun ‘held’ (een
persoon die invloed heeft op het werk dat
zij maken) een rol speelt. De deelnemende
kunstenaars zijn Steven Baelen, Tobias
Hild, Anouk Griffioen, André Pielage, Martin
Pikkaart en Koen Taselaar.

07 december 2013 t/m 17 januari 2014

08 november t/m 01 december 2013

01 juli t/m 06 september 2013

be g ele i d i n g

Fragile Movements

Workshop 3D printen

08.

Zomeratelier Driven by Heroes

11.

10.

PopUp Kunstuitleen

be m i ddel i n g en

07 december 2013

02.

Overdracht ‘Passage’
aan Gemeente Middelburg
Op vrijdag 7 juni 2013 is de installatie
‘Passage’ van Marinus Boezen bij de Koepoort
in Middelburg, geproduceerd voor de
manifestatie Façade 2012, overgedragen
aan Gemeente Middelburg. Ter gelegenheid
van de overdracht is een publicatie over het
kunstwerk verschenen.
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Op zaterdag 9 november is het kunstwerk
‘Ode aan Charley Toorop’ van Gijs Assmann
onthuld op de zeedijk van Westkapelle door
Dirk Nijland, kleinzoon van Charley Toorop,
en Karla Peijs, voorzitter van het Comité
van Aanbeveling. De stichting werd bij haar
keuze van de kunstenaar geadviseerd door
een selectiecommissie die naast Thom Schaar
bestond uit Jan Teeuwisse (Museum Beelden
aan Zee, Scheveningen) en Marja Bosma
(Centraal Museum, Utrecht).

03.

Warp Artist Village
Summer 2013
Op 6 en 7 augustus 2013 treden
Kathrin Ginsberg en Thom Schaar op als
commentatoren van presentaties door jonge
internationale kunstenaars tijdens Warp
Artist Village in Genk, België.

04.

06.

Provinciale Prijs Beeldende Kunst
Oost-Vlaanderen

Kunst Openbare Ruimte
Gemeente Veere

Voor de jurering van deze twee jaarlijkse
prijs voor Beeldende kunst Oost Vlaanderen
is de jury twee maal bijeen gekomen om 88
kunstenaars te beoordelen, op 22 mei en
29 oktober. De jury bestaat naast Kathrin
Ginsberg uit Carine Stevens (voorzitter,
Provincie Oost Vlaanderen) Patrick Ronse
(Bepart, Waregem), Stef van Bellingen (Warp,
St Niklaas), Sven Vanderstichelen (curator
en kunstcriticus, Brussel), Veerle van Durme
(curator en kunstcriticus West Vlaanderen)
en Bob Vanden Eynde (Provincie Oost
Vlaanderen)

De Gemeente Veere laat zich voor wat betreft
Kunst in de Openbare Ruimte adviseren door
de kunstcommissie. De commissie bestaat uit
Leo van der Hoest, Michiel Paalvast en Kathrin
Ginsberg. De gemeente Veere heeft voor de
komende jaren in haar beleid een duidelijk
plan omschreven om kunst in de openbare
ruimte in alle kernen van de gemeente Veere
te realiseren. Voorrang krijgen daarbij de
kernen waar nog geen kunst aanwezig is.
In 2013 zijn de vergaderingen gericht op het
traject van opdrachtverstrekking voor de
kern Oostkapelle.
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De Gemeente Vlissingen heeft CBK Zeeland
om advies gevraagd met betrekking tot het
ontwerp van het beeld van Maayken Evertsen
gemaakt door Jan Haas. Dit beeld is op 15
november onthult op de boulevard Evertsen
in aanwezigheid van nazaten van deze
markante vrouw.

09.

Land Art in de Zeeuwse
Wilhelminapolder

08.

Sluiskiltunnel N.V.

In het kader van het 200 jarige bestaan
van de Koninklijke Maatschap de
Wilhelminapolder heeft Michael Beutler
een land art project ontworpen. De gehele
voorbereiding van constructieberekeningen,
bestemmingsplannen en financiering
heeft lang geduurd. In 2013 is het project
daadwerkelijk in productie gegaan en werd
na de zomer bij betonfabriek Vrijenban hard
gewerkt om vanuit één mal de tientallen
elementen te maken die nodig zijn voor de
negen sculpturen.
Van 2 tot en met 17 december reden de
opleggers en de kraan af en aan in de polder
om de bollen te plaatsen. De onthulling
zal plaatsvinden op de matenvergadering
van de KMWP in 2014, exact vijf jaar na de
inauguratie van het ontwerp door toenmalige
Koningin Beatrix. Tijdens de productie is het
proces nauwlettend gevolgd en vastgelegd
door fotografe Kathelijne Roosen en
filmmakers Gijs Haak en Fifi Visser.

CBK Zeeland heeft de Sluiskiltunnel n.v.
geadviseerd met betrekking tot de procedure
van de kunstopdracht en de selectie van
de kunstenaar. Het verstrekken van een
opdracht voor een schetsontwerp aan drie
kunstenaars uit Zeeuws Vlaanderen heeft
geleid tot een uitvoeringsopdracht aan
Ernest Joachim. Zijn ontwerp houdt direct
verband met het proces van de realisatie
van de tunnel. Het bronzen beeld is in 2013
gemaakt in een kleine oplage die bestemd is
voor personen die zich uitzonderlijk hebben
ingespannen voor de Sluiskiltunnel.
Als vervolg op het relatiegeschenk heeft
Sluiskiltunnel CBK Zeeland gevraagd om bij
de toegangsweg van de nieuwe tunnel een
landmark te realiseren bestaande uit twee
tunnelringen die hiervoor gereserveerd zijn.
In 2014 zal dit traject verder worden ingezet
en worden kunstenaars uitgenodigd.

25

beeldende kunst & vormgeving

beeldende kunst & vormgeving

‘Ode aan Charley Toorop’

Kunst Openbare Ruimte
Gemeente Vlissingen

CBK ZEELAND / JAARVERSLAG
2013

CBK ZEELAND / JAARVERSLAG
2013

07.
05.

Op zaterdag 9 november is het kunstwerk
‘Ode aan Charley Toorop’ van Gijs Assmann
onthuld op de zeedijk van Westkapelle door
Dirk Nijland, kleinzoon van Charley Toorop,
en Karla Peijs, voorzitter van het Comité
van Aanbeveling. De stichting werd bij haar
keuze van de kunstenaar geadviseerd door
een selectiecommissie die naast Thom Schaar
bestond uit Jan Teeuwisse (Museum Beelden
aan Zee, Scheveningen) en Marja Bosma
(Centraal Museum, Utrecht).

03.

Warp Artist Village
Summer 2013
Op 6 en 7 augustus 2013 treden
Kathrin Ginsberg en Thom Schaar op als
commentatoren van presentaties door jonge
internationale kunstenaars tijdens Warp
Artist Village in Genk, België.

04.

06.

Provinciale Prijs Beeldende Kunst
Oost-Vlaanderen

Kunst Openbare Ruimte
Gemeente Veere

Voor de jurering van deze twee jaarlijkse
prijs voor Beeldende kunst Oost Vlaanderen
is de jury twee maal bijeen gekomen om 88
kunstenaars te beoordelen, op 22 mei en
29 oktober. De jury bestaat naast Kathrin
Ginsberg uit Carine Stevens (voorzitter,
Provincie Oost Vlaanderen) Patrick Ronse
(Bepart, Waregem), Stef van Bellingen (Warp,
St Niklaas), Sven Vanderstichelen (curator
en kunstcriticus, Brussel), Veerle van Durme
(curator en kunstcriticus West Vlaanderen)
en Bob Vanden Eynde (Provincie Oost
Vlaanderen)

De Gemeente Veere laat zich voor wat betreft
Kunst in de Openbare Ruimte adviseren door
de kunstcommissie. De commissie bestaat uit
Leo van der Hoest, Michiel Paalvast en Kathrin
Ginsberg. De gemeente Veere heeft voor de
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architectuurprogramma komen.
CBK Zeeland vraagt in de

samenwerking met Stichting Het

Zeeuwse Gezicht en de BNA Kring

Zeeland permanent aandacht voor
de stand van zaken op het gebied
van architectuur, stedenbouw en
landschap in Zeeland.
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KROT OF KANS - Schouwen
Duiveland - Zonnemaire
16 september t/m 29 december 2013

Aquacultuur

Van maandag 16 september t/m zondag 29
december 2013 organiseerde CBK Zeeland
voor de vijfde keer Krot of Kans, ditmaal in
een huis op Schouwen Duiveland. Tijdens
deze bewoning zijn 17 genodigden te
gast in het dorpje Zonnemaire om daar te
voelen, ervaren en te vertellen over wat een
ieder vanuit zijn of haar achtergrond als
voorwaarde ziet om te kunnen (over)leven in
een kleine veranderende gemeenschap. Met
deze bewoning wil CBK Zeeland de inwoners
van Zonnemaire aanmoedigen zich bewust te
worden van haar eigen fundament, van haar
behoeftes en gemeenschappelijke kracht.

De verbinding met het water biedt Zeeland
al eeuwen haar bestaansrecht en reden
tot welvarendheid, als bakermat voor
visserij en nieuwe landaanwinning. Deze
verworvenheden staan als een paal boven
water, en dat wil de Zeeuw zo houden. Aan
de horizon laten zich veranderingen zien. Er
wordt onder meer gekeken of het mogelijk is
om binnendijks vis te kweken en buitendijks
zilte gewassen te verbouwen. Een aantal
ondernemers is al gestart en de overheid
denkt en reguleert mee met het opkomen van
de nieuwe ideeën.
Onze nieuwsgierigheid is gewekt! Wij
zijn op zoek gegaan naar visionairs, naar
kunstenaars, fotografen en architecten die
deze veranderingen konden visualiseren en
met ons op zoek wilden gaan naar de nieuwe
ansichtkaarten van Zeeland. Hoe zien de
vakantiefoto’s van zeeland eruit over twintig
jaar? Welke foto’s staan er bij de bewoners
op de schoorsteenmantel en welke posters
nemen de toeristen mee naar huis om thuis te
laten zien?

De deelnemers: Anne Pastors, Kaspar
Zinsmeister, Dirk-Jan Gjeltema, Jos Willemsen,
Anita Pantus, Annemiek Jongenelen, Ri-Jeanne
Cuppens, Margreet en Joke Feenstra, Marjolein
Boterenbrood, Gine en Paul Vredeveld, Brigitte
van Bakel, Gerco de Ruijter, Inge Hoonte,
Marjan van den Bos.
De opgedane kennis en ervaringen van Krot
of Kans hebben wij met diverse partijen en
belanghebbenden gedeeld, zoals bijvoorbeeld
tijdens de expertmeeting Krimp van het
ministerie I&M en de Krimp meeting van het
LKCA.

Vier multidisciplinaire ontwerpteams hebben
wij de kans geboden om de toekomst van
aquacultuur en de invloeden daarvan te
visualiseren.
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03.

Met de deelnemende teams werd in een
bijeenkomst op 27 november besproken hoe
de resultaten en ideeën verder kunnen worden
uitgewerkt en mogelijk gerealiseerd. Er werd
besloten in 2014 hier verder op in te zetten en
de handen ineen te slaan.

Zoet-Zout-Zee-Land
19 september t/m 03 november 2013

04.

BioBased Brug
In 2013 is de opgave van de BioBased Brug
scherper gesteld en is gezocht naar verdere
ondersteuning. Er wordt steeds vanuit
gegaan dat de brug een innovatie vormt die
verschillende maatschappelijke doelen dient.
Dit leverde een kick-off sessie, verschillende
werksessies, en drie caravansessies op locatie
op.

De deelnemers zijn:
• team Groeten uit Zeeland: Paul van Bueren,
Cas Donker, Marius Vrijlandt
• team Randerijen: Jos Willemsen, Paul de
Graaf, Suzanne Loen, Danny van Rijt
• team De Zilte Pluktuin: Jan Willem Bosch,
Rosie Brader, Hans Eshuis, Jeroen Verschoore,
Quinten Buijse
• team Als het moet, dan maar goed:
Ben Seelt, Taco Tuinhof
• team Evolvo Et Emergo: Ro Koster, Ad Kil,
Tiny Arts, Hans van Engen, Hannah Frederiks

De deelnemers: Ro Koster, Ad Kil, Marcel de
Theije, Richard van Bremen, Anita de Moor,
Alwin Hoogendoorn, Han van Osch, Jan
Schouw, Willem Ellenbroek, Bart Dankers,
Frank Zijlmans, Roger de Leeuw, Aart van den
Dool, Ka-Lung To, Wim Verachtert, Maarten
Molenaar, Lodewijk Nolson, Frans Soeterbroek,
Ellen Sillekens, Willem Böttger, Gertjan van
der Brugge, Henk Seffelaar, Marcel Michielsen,
Errol van de Werdt, Hebe Verstappen,
Suzan Russeler, Soer van Herk, Christien
Meindertsma, Floris van Tilburg, Teus
Baars, Richarch Piechocki, Lenno Vermaas,
Lia Voermans, Emil Lüning, Brenda Israël,
Christiaan Bolck, Theo Meulenberg, Willem
Sederel, Leon Joore, Hans van Engen, Bianca
de Vlieger, Aart Willem van Vuure, Dorine
Putman, Rik Brouwer en Marieke Schoots

Individuele bijdragen van:
Gilles 48073 Tantalus (animatie), Sjaak de Wit
(schilderijen en tekeningen), Yolanda Roosen
(keramiek), Alexander Herrebout The Salty
Snake (landschapsarchitectuur), Kathelijne
Roosen (fotografie), Gisella Westerlaken
(fotografie), Christiaan van de Zwan (ruimtelijk
werk)
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Shopping: Hoe ziet de winkel
van de toekomst eruit?
15 mei 2013

01.

Bestaat de winkel dan nog? Zo ja! Hoe
ziet die winkel er volgens de retailer en
volgens de klant uit? En hoe wordt hier
door gemeenten en citymarketeers mee
omgegaan. ‘Alles’ over het nieuwe winkelen!
De impact van internet is overal merkbaar,
de maatschappij is in verandering en deze
veranderingen hebben ook hun weerslag op
het ‘traditionele’ winkelen. Ondernemers,
leveranciers en dienstverleners moeten
opnieuw hun business model evalueren,
opnieuw hun waarde bepalen voor klanten
en opnieuw hun strategie definiëren.
Hoe gaan we daar mee om? Aanwezige
gangmakers zijn: Johan Aalbers (wethouder
Gemeente Middelburg), Lex ter Loof van VOM
(Vereniging Ondernemers Middelburg) en
vertegenwoordiging van Stadsmarketing Goes.

VIP=Architect! Lounge: geduldig
afwachten!
17 april 2013

Binnen de huidige veranderende tijden is het
lastiger om binnen de bouwsector een goede
boterham te verdienen. Wat hebben we nodig
om hier op in te spelen en hoe krijgen we
dat voor elkaar. Kunnen we gebruik maken
van een ‘Vliegende Brigade’; hoe kan voor de
Zeeuwse situatie deskundig advies gevraagd
en ongevraagd ingezet worden? Deze vraag
werden deze avond in een ontspannen
omgeving voorgelegd aan de deskundigen
en ook aan diegenen die baat hebben bij een
goed advies.
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Zoet-Zout-Zee-Land was de afronding van een
zomer lang filosoferen, schetsen, werken en
nadenken over de toekomst van aquacultuur
en de invloed daarvan op Zeeland.
De zoektocht en de resultaten zijn
samengebracht in de tentoonstelling ZoetZout-Zee-Land, die werd ingeleid door de
commissaris van de Koning, de heer Han
Polman.
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Met de deelnemende teams werd in een
bijeenkomst op 27 november besproken hoe
de resultaten en ideeën verder kunnen worden
uitgewerkt en mogelijk gerealiseerd. Er werd
besloten in 2014 hier verder op in te zetten en
de handen ineen te slaan.

Zoet-Zout-Zee-Land
19 september t/m 03 november 2013
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24h Bedrijf: De Dag van de
Architectuur

Architectenspel
09 oktober 2013

De vierde architectentafel had als thema: SPEL
Hoe wordt het spel gespeeld en wie zijn de
spelers? Dit moment is gebruikt om in te
haken en mee te doen met het landelijke
ArchitectenSpel. Een competitie georganiseerd
door NEXT-architects en het Nieuwe Instituut
(vh. Nederlands Architectuur Instituut). De
winnaars van de tafel hebben op 9 november
in Rotterdam op de landelijke finale de eer
verdedigd, en zijn net buiten de medailles
geëindigd.

Over gebouwen en omgevingen waar altijd
leven is. Wat gebeurt er als de zon onder gaat,
en wat als je na vijf uur ziek wordt?
In het huidige tijdsgewricht met een dalende
conjunctuur is het toekomstperspectief voor
bestaande en nieuwe bedrijventerreinen voer
voor discussie. Twee ontwerpteams zijn al in
2012 aan de slag gegaan met een zoektocht
naar nieuwe perspectieven en het verleggen
van grenzen van bedrijventerreinen in Hulst
en Reimerswaal. Dit heeft een rijke oogst aan
ideeën gebracht. Voorstellen worden gedaan
voor nieuwe scenario’s zonder knellende
grenzen, voor een krachtiger landschappelijk
ontwerp binnen een bedrijventerrein, nieuwe
oplossingen voor een hotel, bedrijfslocaties
en toepasbare afrondingen van lokale
bedrijventerreinen met winst voor meerdere
partijen. De zoektocht is vastgelegd in de
brochure Grens tussen Wonen & Werken:
Bedrijvenpark. Hieraan hebben adviseurs met
ondersteuning van gemeenten de afgelopen
twee jaar hard gewerkt. Het toekomstige
bedrijvenpark als een prettige werk- en
leefomgeving werd gepresenteerd tijdens de
slotbijeenkomst van CBK Zeeland op 20 juni.

De deelnemers waren: Herwig Minnen, Guus
van Bebber, Wouter de Gaaij, Nico Fierloos,
André Kwakernaak en Gerrit Schoenmaker

05.

Provincie: Het dilemma van de
gedeputeerde;
27 november 2013

De gedeputeerde Carla Schönknecht heeft
tijdens de laatste architectentafel van het
jaar een dilemma gedeeld met de Zeeuwse
architecten. Het dilemma had betrekking op
de Zeeuwse woningvoorraad in relatie tot
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06.

Grensevent: Wat te doen met de
grens?
14 juni 2013

In 2013 is het precies twintig jaar geleden
dat de oude Europese douaneposten hun
functie verloren en grenzen een andere
betekenis kregen in de Europese Unie.
En daarmee is ook het grensland zelf van
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20 juni 2013

karakter veranderd. De EU probeert om
de landen grensoverschrijdend aan elkaar
te smeden, maar dat is geen onverdeeld
succes. Wat nu als we de grens niet langer
als het einde van het land zien, maar als
het begin ervan? Die vraag vormde het
uitgangspunt van de studie Grenslandschap
en het Onderzoeksprogramma ‘De Grens
als Vertrekpunt’. De rijke opbrengst hiervan
werd tijdens het Grensevent gepresenteerd
en bediscussieerd, waar ook het boek
Grensland|Borderland z’n première beleefde.
Henk van Houtum (Nijmegen Centre for
Border Research, RU) en Mark Eker (Mark
Eker landschapsarchitectuur) zijn de
samenstellers hiervan en organisatoren van
het Grensevent. CBK Zeeland heeft hierbij een
ondersteunende en faciliterende rol vervult.
Tijdens de presentatie in Fort Lillo op 14
juni onder leiding van Bas Heijne speelde het
grenslandschap van Zeeuws Vlaanderen een
belangrijke rol. Van het gehele internationale
grensland heeft Zeeuws Vlaanderen de
scherpste grens tussen dicht- en dunbevolkt,
tussen dicht en open landschap: een sublieme
kans voor innovatie in grensoverschrijdend
denken, ontwerpen en beleid. Daarom waren
speciaal voor dit Event voor de Hedwige en
omgeving toekomstschetsen gemaakt.
De vlag die de kunstenaar Florentijn Hofman
maakte voor de manifestatie ‘NederlandBelgië, België-Nederland’ in fort Ellewoutsdijk
in 2006 wappert zeer toepasselijk deze dag
tijdens het Grensevent in Fort Lillo.

de veranderende bevolkingssamenstelling.
De provincie heeft voor goede ideeën en
oplossingen een subsidieregeling opgezet
en aan de hand van enkele voorbeelden van
ingediende plannen werd hierover gesproken.
De volgende vragen kwamen aan de orde:
Hoe kunnen de architecten, vormgevers en
overige creatieven hun steentje bijdragen in
dit proces. Hoe gaan we daarmee om? Zijn de
huidige woningen daarvoor gebouwd? Hoe
kunnen we ze toekomstbestendig maken?
Welke randvoorwaarden zijn van toepassing?
Hoe verhogen we het slooptempo en passen
we daarmee de woningvoorraad aan? Wat
betekent dit financieel? Welke nieuwe
financierings- en investeringsmodellen
zijn er mogelijk? Kunnen we ook meerdere
oplossingen tegelijkertijd bieden?
Geïnspireerd door de feedback die zij hier
heeft gekregen, ziet zij meer mogelijkheden
om tot andere oplossingen te komen dan
vanuit het provinciale apparaat werd gedacht.
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DEELNEMERS

de achtergrond. Het contact met de leners
verloopt via de kunstuitlenen. In overleg
met de bestuurlijk verantwoordelijken
van de kunstuitlenen en CBK Zeeland

zijn de taken en verantwoordelijkheden

vastgesteld. De leidraad daarbij blijft het

op toegankelijke wijze integreren van de

beeldende kunsten en vormgeving in het
dagelijkse leven. Hiervoor beschikt CBK

Zeeland over een eigen uitleencollectie die
verdeeld is over de kunstuitlenen in Goes,
Vlissingen en Terneuzen.

In v en ta r i s at i e
Jaarlijks vindt een voorraadcontrole van de
collectie plaats. Opnieuw blijken er werken te
zijn waarvan de juiste informatie over locatie
en aanwezigheid niet voorhanden is. Op 31
december 2013 zijn 26 kunstwerken vermist.
Helaas zal een aantal van deze vermissingen
niet terecht komen. De waarde die hiermee
gemoeid is, is ieder jaar weer aanzienlijk
en betekent een financieel risico voor de
kunstuitlenen.

C ollec t i e

Het doel van de kunstuitleencollectie is
een zo breed en divers mogelijk beeld
te geven van hedendaagse beeldende
kunst in Nederland en hiermee een breed
publiek kennis te laten maken. Hierbij
hebben de drie kunstuitlenen in Zeeland
wel een kleine onderlinge differentiatie in
de collectie wat betreft techniek en genre.
De collectie wordt geactualiseerd door
middel van de opbrengsten uit de verkoop
van de huidige collectie. Van de totale
collectie zijn 865 kunstwerken onderdeel
van de bedrijfsexposities, die grotendeels
rechtstreeks vanuit het atelier van Zeeuwse
kunstenaars worden gehuurd. De overige
1178 kunstwerken zijn verdeeld over de drie
vestigingen van de Zeeuwse kunstuitlenen.

K u n s t u i t leen onl i ne

DEELNEMERS

Een groot gedeelte van de Zeeuwse
Kunstuitleencollectie hangt bij particulieren
thuis en is zodoende niet zichtbaar. Het
resterende deel is verdeeld over de drie
particuliere uitlenen. Om een overzicht
te krijgen van wat er aan diversiteit in
de collectie aanwezig is, biedt de digitale
catalogus uitkomst. De digitale catalogus
maakt de totale collectie inzichtelijk en
beter bereikbaar. Via deze catalogus kan de
bezoeker zoeken op naam, techniek en prijs.
De catalogus is via www.cbkzeeland.nl voor
iedereen toegankelijk.

ABONNEMENTEN

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Stand per 01-01-2013

2295

Nieuwe kunstwerken

177

Bevelanden

144

171

212

129

186

230

Retour kunstenaar

286

Terneuzen

178

193

212

187

231

245

Afgeschreven

77

Vlissingen

198

209

212

212

285

264

Verkocht

66

TOTAAL

520

573

636

528

702

739

Stand per 31-12-2013

2043

Aantal deelnemers/abonnementen

Aantal Kunstwerken

39

KUNSTUITLEEN

zelfstandige kunstuitlenen en werkt op

Om de dalende lijn in het aantal deelnemers
en abonnementen om te buigen hebben
we in 2013 een impuls gegeven aan de
dienstverlening aan de leden. Gedurende
een aantal weken in oktober was een extra
uitleenpunt ingericht bij CBK Zeeland met een
selectie uit de uitleencollectie. Tevens heeft de
huisstijl en het uitleenprogramma een nieuw
gezicht gekregen. De resultaten hiervan zijn
nog niet af te lezen in de cijfers van 2013.
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vestigingen van de Zeeuwse kunstuitlenen.
DEELNEMERS

K u n s t u i t leen onl i ne

Een groot gedeelte van de Zeeuwse
Kunstuitleencollectie hangt bij particulieren
thuis en is zodoende niet zichtbaar. Het
resterende deel is verdeeld over de drie
particuliere uitlenen. Om een overzicht
te krijgen van wat er aan diversiteit in
de collectie aanwezig is, biedt de digitale
catalogus uitkomst. De digitale catalogus
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tT
uitleenadministratie en de collectie. Dit
doet CBK Zeeland op basis van meerjarige
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aantal trouwe deelnemers, die elk
jaar met enthousiasme reageren
op de nieuwe tentoonstelling in

hun bedrijf. Hieruit blijkt dat deze
deelnemers waarde hechten aan
het ondersteunen van Zeeuwse
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Ondanks een stagnerende tendens heeft CBK
Bedrijfsexposities het jaar 2013 met een
klein positief resultaat kunnen afronden.
Voor de komende jaren moet echter meer
ingezet worden op acquisitie om het resultaat
op peil te houden en met voorkeur weer te
laten stijgen. Dit is hard nodig in tijden waar
bezuinigingen hard toeslaan.

kunstenaars en daarmee bijdragen
aan de kwaliteit van hun directe
werk- en leefomgeving.

41

CBK BEDRIJFSEXPOSITIES

CBK Bedrijfsexposities heeft een

Naast de reguliere activiteiten verzorgt
CBK Bedrijfsexposities wisselende
tentoonstellingen in het Gemeentehuis van
Veere te Domburg, waar kunstenaars hun
werk tonen in de ruime lichte hal. Bij CZAV
heeft CBK Bedrijfsexposities voor het eerst
in 2013 een expositie kunnen samenstellen
met werken van Nelly van Nieuwenhuizen
Deze expositie komt in de nieuwbouw van
het kantoor goed tot haar recht. Bovendien
heeft Kathrin Ginsberg kunnen adviseren bij
de selectie van een blijvend kunstwerk ter
gelegenheid van de nieuwbouw. De keuze
uit de inzendingen viel daarbij voor het
ontwerp van Hendrike Huijsmans, een groot
lichtobject voor in het nieuwe trappenhuis.
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CBK Zeeland ziet het als een

belangrijke taak om kinderen

op jonge leeftijd al vertrouwd
te maken met hedendaagse

architectuur. Naast het stimuleren
van de verbeelding zorgt kunst
voor bredere opvattingen en

inzichten. In de kunstuitlenen en

bij de exposities van CBK Zeeland
worden diverse educatieve

projecten aangeboden waarbij
naast inhoudelijke kennis ook
aandacht wordt besteed aan
praktische vaardigheden.

e d
u c a
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Voor alle tentoonstellingen op het gebied
van beeldende kunst en vormgeving bij
CBK Zeeland worden speciaal zaalbrieven
gemaakt die naast de opzet van de
tentoonstelling ook informatie geven over
deelnemende kunstenaars en/of vormgevers.
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Z o m er a c a de m i e

K i nderk u n s t w eek

Z eel a nd

(KKW)

Van 1988 tot 1994 heeft de Zeeuwse
Zomeruniversiteit bestaan die cursussen
organiseerde in Vlissingen en debatten
in Middelburg. Een werkgroep heeft
het initiatief genomen om weer een
zomeruniversiteit te organiseren onder
de naam Zomeracademie Zeeland. Hierbij
wil zij ‘een leven lang leren’ inhoud geven
waarbij de aanwezigheid van de University
College Roosevelt in Middelburg en de
University of Applied Sciences in Vlissingen
de mogelijkheid biedt allianties te smeden.
Namens CBK Zeeland heeft Thom Schaar
zitting in deze werkgroep. De doelstellingen
zijn: versterking kenniseconomie, versterking
academisch en cultureel klimaat, combinatie
kennis en toerisme, ‘denkvakanties’ op
aantrekkelijke locaties, cursussen voor
beroepsgroepen. Op zaterdag 31 augustus
2013 organiseerde de Zomeracademie
Zeeland onder andere het symposium met
als thema ‘Hedendaagse Helden’. De lunch en
de middagsessie waren bij CBK Zeeland waar
ook de tentoonstelling ‘Driven by Heroes’
plaats vond. Bijdragen van Alex Mallems, Paul
Verhaeghe en Christel Stalpaert.

Op 9 september 2013 is de Stichting
Kinderkunstweek opgericht, waarmee een
vervolgstap is gezet in de ontwikkeling van
de Kinderkunstweek (KKW). Zij neemt het
initiatief tot het ontwikkelen en organiseren
van een Zeeuwse Kinderkunstweek.
Naar analogie van de Kinderboekenweek
gaat de KKW na op welke wijze jaarlijks
(periode eind maart) zo’n Zeeuwse KKW
georganiseerd en ingevuld kan worden.
Kathrin Ginsberg heeft zitting in het
oprichtingsbestuur en in de commissie KKW.
Bij de KKW gaat het om een structurele
samenwerking van zo veel mogelijk Zeeuwse
instanties, galeries, beeldende kunstenaars
en ieder die bij de invulling van zo’n KKW een
relevante bijdrage kan leveren. Belangrijk is
dat ieder die zich verbindt aan dit project ook
daadwerkelijk een bijdrage levert. In de KKW
wordt het belang van kunsteducatie voor
basisschoolkinderen benadrukt. Jaarlijks
krijgt de kunsteducatie zo een extra impuls
door bestaande programma’s en activiteiten
samen te brengen en te versterken met een
Ideeënboek.
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h i er v oor een dr i e ta l
p rod u c t en :
D e u i t g a n g s p u n t en

01.

EDUCATIE

zijn:

Ideeënboek voor leerkrachten met een
algemeen en een themadeel.

01.

Verankering
Kinderen van vier tot twaalf jaar
(basisschoolleerlingen) gericht kennis
laten maken met verschillende vormen van
beeldende kunst, passend in de doorgaande
lijn en aansluitend bij de eindtermen
cultuureducatie (hier kunsteducatie).

03.

Bekendheid geven aan
Door bundeling van activiteiten en p.r.activiteiten jaarlijks de aandacht van
kinderen, leerkrachten en ouders richten op
beeldende kunst in een duidelijk afgebakende
periode van tien dagen.

02.

Samenwerking stimuleren

04.

Drempelfunctie opheffen

Reeds aanwezige expertise en programmaactiviteiten binnen cultuureducatieve
instanties regionaal en landelijk bundelen
om gerichter en effectiever beeldende kunst
onder de aandacht te brengen van een jonge
doelgroep.

02.

Kinderkunstbon waar vier stickers voor
verdiend kunnen worden.

In 2012 vond de eerste KKW plaats waaraan
27 pilotscholen deelnamen. Marinus Boezem
heeft het eerste kunstwerk gemaakt, in
oplage van 200, speciaal voor de KKW met
als thema ‘Beweging in de kunst’. In 2013
vond met het thema ‘Licht’ de tweede
KKW plaats met bijna 60 scholen en een
bereik van ongeveer 7000 scholieren. De
spectaculaire opening vond plaats in ’t Beest
in Goes in de vorm van een performance van
Paul en Menno de Nooijer en muziek van
Jorrit Tamminga. Paul en Menno de Nooijer
maakten drie foto’s waaruit de kinderen
met een volle kinderkunstbon konden
kiezen. Direct na de tweede KKW werd de
organisatie ter hand genomen voor de derde
editie in 2014.

03.

Kunstwerk in oplage, speciaal ontworpen
voor de Zeeuwse Kinderkunstweek
(gesigneerd door de kunstenaar) die
kinderen tegen een zeer gering bedrag
kunnen kopen.

Het voor kinderen aantrekkelijk maken om
galeries, musea, bibliotheken en andere
expositieruimtes te bezoeken waar ze met
beeldende kunst in aanraking komen.
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EDUCATIE

Voorwaarde is dat de kinderen een viertal
opdrachten uitvoeren waarbij ze in aanraking
komen met kunst in de openbare ruimte of
in galeries, ateliers of musea of op school en
ook zelf aan de slag / op pad moeten. Pas
als ze vier opdrachten hebben uitgevoerd
en d.m.v. hun volle bonnen dat kunnen
laten zien kunnen ze een kunstwerk kopen.
Daardoor kunnen kinderen al op zeer jonge
leeftijd al hun eerste kunstwerk kopen! Met
kunst verzamelen kun je niet jong genoeg
beginnen.

D e K K W on t w i kkelt
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De Slibreeks wordt sinds

1977 uitgegeven en vormt een

de kans wil geven om gemakkelijk
en tegen een aantrekkelijke prijs

kennis te maken met het werk van

de teksten nog niet eerder in

Nederland zijn gepubliceerd.

Toine Horvers

Als kunstenaar werkt Toine Horvers met
gesproken en geschreven taal in performances,
tekeningen en boeken. Voor Mei heeft hij
geprobeerd de geluiden van vogels die hij
hoorde op 7 mei bij een duindal op de kop van
Schouwen, een uur voor zonsopkomst en een
uur na zonsondergang, te vertalen in woorden
en zinnen zonder de bron te vermelden. Toine
is in het schrijven van de teksten bijgestaan
door schrijver Dick van Teylingen. Mei is
vormgegeven door Koos Siep. Tijdens de
presentatie op 12 oktober bij Walgenbach Art
& Books in Rotterdam hield Dick van Teylingen
een inleiding en las Toine Horvers samen
met Cora Schmeiser de beschrijving van de
geluiden van de nachtegaal in één minuut voor.

141.
Glans

Nyk de Vries

Schrijver en muzikant Nyk de Vries (1971)
publiceerde tot op heden twee romans,
Rozijnkonijn en Prospero, en twee bundels
met prozagedichten: Motorman en 39 andere
prozagedichten en De dingen gebeuren omdat
ze rijmen. Die laatste bundel werd in 2013
genomineerd voor de J.C. Bloem-poëzieprijs.
Met Glans schreef Nyk de Vries een verrassend
verhaal over vriendschap en zijn tijd als
medewerker bij de Ikea te Groningen. Op
16 mei verzorgde Nyk de Vries in Revolution
Gallery te Middelburg een optreden tezamen
met saxofonist René Everts. De tekst van
Glans speelde een belangrijke rol tijdens de
voordracht.

144.

Oorschelp
Jan Lauwereyns

Erik Lindner en Ruth Verraes

142.

debuut, maar belangrijk is dat

Mei

Trompet in de branding

Alle boekjes in de Slibreeks zijn

eerste vertaling of een opvallend

va n 2 0 1 3 z i j n :

142.

bekende en onbekende auteurs.
bijzondere uitgaven: het is een

143.

D e n i e u w e boek j e s

Trompet in de branding is een samenwerking
tussen dichter Erik Lindner en beeldend
kunstenaar Ruth Verraes. Beiden verbleven
in de gaststudio van Willem 3 in Vlissingen.
Het werk bestaat uit een lang doorlopend
gedicht, ‘Terug naar Acedia’, dat is opgebouwd
aan de hand van wandelingen. Acht beelden
van Ruth Verraes spiegelen land en lucht door
de horizon in de naad van een opengeslagen
boek. Het is de verbeelding die de beelden aan
elkaar rijgt. De bundel eindigt met een aantal
losse gedichten.

51

Oorschelp is een lichtjes psychotisch
prozagedicht van Jan Lauwereyns, met
tekeningen van Bart Baele. De samenwerking
verdubbelt en verscherpt het wanhopige
zoeken naar een weg uit het doolhof. Dichter,
wetenschapper en expat Jan Lauwereyns
(1969) legt zich toe op de wisselwerking
en kruisbestuiving tussen vakgebieden,
levenswijzen en schrijfvormen. Hij publiceerde
onder andere de roman Monkey business
en het essay Splash. Zijn dichtbundel
Hemelsblauw werd in 2012 bekroond met de
VSB Poëzieprijs. Kunstenaar Bart Baele (1969)
schildert, schrijft, tekent en fotografeert, diep
in de nacht in zelfgekozen afzondering ergens
In Flanders Fields.

SLIBREEKS

lezers met literaire belangstelling
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K U N STI N Z E E L A N D . nl

Voor de zomerweken hebben we hard

gewerkt aan de nieuwe website van CBK

Zeeland. Samen met Tuesday Multimedia
is het oude systeem geactualiseerd en is
de vormgeving aangepast. Direct op de

homepage is nu meer informatie, vooral

visueel, te vinden. We merken op dat door
de dynamische invulling van de site ook

de verbinding met de andere media, zoals
Facebook, de blogs van diverse projecten

en filmmateriaal beter gevonden en langer
bekeken worden door het publiek.

De website toont de agenda van
tentoonstellingen en kunst in de
openbare ruimte in Zeeland. Deze wordt
bijgehouden door alle betrokken galerieën,
tentoonstellingsruimten en gemeenten.
Door deze samenwerking is het mogelijk om
een actueel aanbod aan tentoonstellingen
zichtbaar te maken. We signaleren echter dat
het aantal exposities en galeries vermindert.
Daarnaast zien we ook dat gemeenten steeds
vaker bezuinigen op de kosten rondom
kunst in de openbare ruimte. Hierdoor
stagneert de aanwas van gegevens in de
database, die vele malen uitgebreider zijn
dan hetgeen op de site te zien is en zodoende
ook geschikt als instrument bij het beheer
en onderhoud van deze collecties of voor het
uitzetten van routes voor de recreanten in
de regio. We blijven ons echter inzetten voor
het toegankelijk maken en houden van de
informatie over kunst in de openbare ruimte.

GASTV R IJH E I D
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel
van CBK Zeeland. Niet alleen geven wij
zo een visitekaartje voor Zeeland af als
wij kunstenaars, vormgevers, architecten,
sprekers of deskundigen hier uitnodigen, ook
andere organisaties worden hier ontvangen
op een wijze dat ze graag terug komen. De
gastvrijheid leidt tevens tot een uitwisseling
van kennis en ideeën. CommunicatieNET
Zeeland organiseerde wederom haar
ledenvergadering bij CBK Zeeland op 15
april en nodigde Erik Reijnders uit om te
spreken over interne communicatie bij grote
veranderingen. Stichting Kinderkunstweek
heeft bij CBK Zeeland haar basis gevonden
voor overleg, bijeenkomsten en organisatie.
En Stichting Middelburgs Monument
Slavernijverleden vindt bij CBK Zeeland al
jaren een warm onderkomen tijdens de wake
op de avond voor de viering en tijdens de
dag van de viering van de afschaffing van de
slavernij. Dit zijn slechts enkele voorbeelden
van ontvangsten en uitwisselingen, naast de
lezingen, openingen en toelichtingen die wij
elders verzorgen.

PERS
Alle activiteiten van CBK Zeeland zijn met
persberichten, affiches en uitnodigingen
begeleid. Het resultaat is dat in de regionale
media bij vrijwel iedere activiteit recensies
zijn verschenen. Naast alle digitale
nieuwsberichten worden de aankondigingen
en uitnodigingen van de meeste activiteiten
van CBK Zeeland nog steeds per post
verzonden. Wij vinden het belangrijk dat
ook diegene die minder gebruik maken van
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de digitale media op de hoogte gehouden
worden. Daarnaast is de vormgeving van de
publicaties en uitnodigingen een opdracht die
wij verstrekken aan vormgevers afkomstig
uit Zeeland, waarmee ook dit gestimuleerd
wordt. Het relatiebestand van CBK Zeeland is
inmiddels gegroeid tot 4736 adressen.
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S t i c h t i n g C en t r u m
v oor B eeldende

F I N
A N C
I Ë N

K u n s t en , Vor m g e v i n g
en Arc h i t ec t u u r
Z eel a nd g e v e s t i g d t e
M i ddelb u r g .

FINANCIËN

BATEN
Baten uit producten en/of diensten

112842

Bijdragen

68498

Subsidies

316661
498001

lasten
Personele kosten

257458

Afschrijving vaste activa

3000

Apparaatskosten

63410

Activiteitenkosten

173334

Promotie en publiciteitskosten

9530
506732

Rentebaten

679

resultaat

8052 -
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D e or g a n i s at i e (4,2 fte’s)

R a a d v a n Toez i c h t

Kathrin Ginsberg
directeur/bestuurder
40 u/w

In 2013 is de Raad van Toezicht 6 maal in
vergadering bijeen gekomen. De leden van de
Raad van Toezicht van CBK Zeeland zijn de
volgende personen:

Thom Schaar
coördinator beeldende kunst & vormgeving
36 u/w

Jan te Veldhuis, voorzitter
Cees Beindorff
Dennis Bernhard
Paul Favier
Ria Geluk

Annie de Nooijer-van Belzen
financiële administratie & bureaucoörd.
31 u/w

R ed a c t i eco m m i s s i e S L I B reek s

Andre Kwakernaak
projectmedewerker architectuur
24 u/w

Wim Hofman
F. van Dixhoorn
Marc van der Graaff
Simon Blaas
Roos Custers
Marinus van Dijk

Karlijn Haars
coördinator bedrijfsexposities
16 u/w

Johanna Eikenhout-Salamony
administratief medewerker
12 u/w

B eoordel i n g s co m m i s s i e
beeldende k u n s t en a a r s /
i doc .

Thecla Gjeltema
medewerker fotografie
8 u/w

Tamara Dees
Jan de Heer
Lonneke Pastoor
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S t i c h t i n g C en t r u m
v oor B eeldende

F I N
A N C
I Ë N

K u n s t en , Vor m g e v i n g
en Arc h i t ec t u u r
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M i ddelb u r g .

FINANCIËN
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C olo f on
Jaarverslag
CBK Zeeland 2013
Tekst en beeld
CBK Zeeland

Ontwerp
Thomas & Jurgen
www.thomasenjurgen.nl

Druk
Drukkerij Mezclado, Tilburg

Papier
Cyclus offset natuurwit 90 grams
Carta Solida 235 grams
Oplage
300 stuks
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