centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur in zeeland

jaarverslag 2014

10
TIEN JAAR CBK ZEELAND

2005

03.01 / 17.02
aankoopronde:
provinciale kunst
collectie
BK / Expositie

06.03 / 17.03
Tape I
BK / Project, Expositie

11.03 / 05.04
Plat Zeeuws
V / Expositie in
Gemeentehuis Zierikzee
16.03
tweede huis
a / debat

03.04 / 19.04
Tape II
BK / Project, Expositie
13.04 / 26.05
Plat Zeeuws
V / Expositie in
Kunstuitleen goes

29.04
Inspiratieavond
V / Lezing in Kunstuitleen
goes
01.06
Forumavond

28.11 / 20.01
Ronald de Ceuster:
Installatie
BK / Expositie

01.12
Publicatie Plat Zeeuws
v / Presentatie in de
drvkkery middelburg

25.06 / 06.08
Plat Zeeuws
V / Expositie in atelier deux
mille un retranchement
01.07
dag van de architectuur:
gebouwenvoorraad
1945-1975
a / symposium in
timmerfabriek vlissingen

06.07
ouderenzorg en
architectuur
a / debat

07.07 / 20.08
Grafiek & zo
BK / Expositie in de
Drvkkery middelburg
16.07 / 30.10
Verborgen lanen
BK / Project

27.08 / 01.10
Plat Zeeuws
V / Expositie in openbare
bibliotheek roosendaal

25.09 / 11.11
Giel Louws: Zelfportret
BK / Expositie
01.10 / 15.12
Zeeuwse Nieuwe
BK / Project
08.11
wonen in 2015
a / debat

25.11
Publicatie Plat Zeeuws
v / Presentatie

07.01
PAINT THE SKY:
creatieve jongeren
beschilderen vliegers
V / workshop

2007

10.10
Architectencafé 4
A / discussie

07.12
stadhuizen in zeeland
a / debat

07.01
Zeeprik #2
V / magazine

2006

07.01 / 19.01
Long List Live
V / presentatie

05.02 / 24.02
Zeeuwse Lichting 2005
BK V A / expositie

05.02 / 18.03
Zeeuwse Lichting 2006
BK V A / expositie

05.03 / 20.04
Vrouwen uit de Bijbel
BK / expositie

08.02 / 25.03
Kathelijne Roosen:
Motel Insomnia
BK / project, expositie
Timmerfabriek Vlissingen

18.03
Genesis 3
BK / lezing

25.03
Stop de Beeldenstorm
BK / lezing
01.04
De Godin in de Bijbel
BK / lezing

07.04
Excursie Landart
A / excursie Flevoland

V / Discussie

05.06 / 04.09
Zomeratelier:
Grensgevallen
BK / Project, expositie

15.12 / 15.01
Zeeuwse kunstenaars
overwinteren in Veere
BK / expositie in Grote
Kerk Veere

19.04
Voorlichtingsavond
Belastingdienst
V / voorlichting

26.04
School in de stad
A / debat in RPCZ Vlissingen
01.05 / 26.05
Jan Melis:
Luctor et Emergo
V / expositie

04.06 / 02.07
Nieuw Tij
A / expositie, prijsvraag

08.06
Zeeuwse Nieuwe
BK / presentatie

24.06
Dag van de Architectuur
A / Evenement
08.07 / 01.10
Nederland-België
België-Nederland
BK / project, expositie
Fort Ellewoutsdijk
17.07 / 11.09
Zomeratelier:
1/1 almost genuine
BK / project, expositie

20.09
Zwakke schakels in de
zeewering
A / debat
12.10
Zeeprik #1
V / magazine

05.11 / 15.12
PS Huisjes
A / expositie

08.11
WeLstand
A / debat

07.03
Architectencafé 1
A / discussie

16.03 / 18.03
Woning Expo
BK / expositie in
Zeelandhallen Goes
01.04 / 18.05
Portretten
BK / expositie

11.04
Architectencafé 2
A / discussie

25.04
Retro versus modern
A / debat in Stadhuis
Vlissingen
06.05
Zeeprik #3
V / magazine

23.05
Insel Hombroich
BK / excursie Neuss (D)
13.06
Architectencafé 3
A / discussie

23.06
Dag van de Architectuur
A / evenement
23.06 / 16.07
De wereld van het kind:
tijdelijk verblijf op
school
A / expositie
16.07 / 02.09
Zomeratelier:
the painting battle
BK / project, expositie

05.09
Moderne monumenten
A / minisymposium
Vlissingen
14.09 / 19.10
Nieuw Zeeuws product
V / expositie

29.09 / 28.10
Vier vrouwen van Veere
BK / expositie in Museum
de Schotse Huizen Veere

07.10
Zeeprik #4
V / magazine

17.10
Licht uitgelicht
A / debat in Sterrenwacht
Middelburg

04.11 / 11.01
Ben Sleeuwenhoek en
Bernd Trasberger: Berlin
BK A / expositie

24.04
De toegevoegde waarde
van design
V / workshop

24.04 / 29.12
Geen thuis, wel een
toekomst
BK / expositie op 20
locaties in Zeeland en
bij het ministerie van VWS
Den Haag

23.05 / 30.05
Rotarart: ART & NATURE
BK / manifestatie in Grote
of Maria Magdalenakerk
Goes

19.11 / 07.01
Nieuwe Zeeuwse Nieuwe
BK / expositie in Stadhuis
Terneuzen

01.06 / 30.06
Westerschelde: water
scheiding, ruggengraat
of verbindende ruimte?
A / expositie

21.11
Verevening: lust of last?
A / debat bij Provincie
Zeeland

04.06
Mooi Zeeland: bepaalt u
hoe Zeeland eruitziet?
A / discussie

12.12
Architectencafé 5
A / presentatie

25.06
Ecologisch belang
Westerschelde: natuur
weg uit vaarweg?
A / debat

14.12 / 14.01
Zeeuwse kunstenaars
overwinteren in Veere
BK / expositie in Grote
Kerk Veere

2008

16.01 / 23.01
De Elementen
BK / project, expositie

03.02 / 21.03
Zeeuwse Lichting 2007
BK V A / expositie
18.02 / 22.02
Ontmoetingen /
Onderweg
BK / project, expositie
in Theo van Doesburg
Centrum Vlissingen

05.03
De ideologie voorbij,
architectuur als
ambacht
A / discussie

20.03
Beschildering Kunstkeet
Omroep Zeeland
BK / workshop
06.04 / 16.05
We hangen!
V / expositie

09.04
Westerschelde:
verbindend of scheidend
element?
A / discussie

16.04
Anthon Beeke
V / lezing in filmzaal
Provincie Zeeland

18.04 / 24.05
We hangen!
Zeeuwse poster 1841– 2006
V / expositie in Zeeuwse
Bibliotheek
23.04
Westerschelde als
economische drager
A / debat

01.07 / 15.08
Zomeratelier:
de schepping in 6+1 weken
BK / project, expositie
06.07
Zeeprik #5
V / magazine

11.07
Land, art in de Zeeuwse
Wilhelminapolder
BK / start project
29.08 / 21.11
Krijn de Koning:
Twee werken
BK / expositie

09.09
Meer resultaat en
rendement voor
vormgever en klant
V / workshop

17.09
Stedelijke fronten langs
de Westerschelde
A / debat
21.10
De tunnel als kunstwerk
A / discussie
14.11
kunstinzeeland.nl
BK / lancering website
19.11
Afsluitend
Westerscheldedebat
A / debat

07.12 / 16.01
De Rotterdamse selectie
BK / expositie
10.12
De Eengezinswoning
A / discussie
12.12
Museumnacht
Middelburg
BK / evenement

19.12 / 11.01
Zeeuwse kunstenaars
overwinteren in Veere
BK / expositie in Grote
Kerk Veere

25.11
Kansen in Zeeland
A / debat

13.10
Architectentafel 4
A / discussie

04.07 / 16.11
Krot of kans: Oostburg
A / project

27.08 / 30.11
Krot of kans: Axel
A / project

19.10
Kinderen & Kunst
V / lezing

2009

06.12 / 22.01
Koen Vermeule:
Out and About
BK / expositie

18.07 / 21.10
Zomeratelier: in het
licht van Mondriaan
BK / project, expositie

28.08
Krot of kans
inloopavond
A / informatieavond in
Malpertuus Clinge

09.01
Uitreiking CBK Zeeland
Stimuleringsprijs 2008
BK / prijsuitreiking

16.12
De nieuwe kerkgebouwen
van Zeeland in de
afgelopen 25 jaar
A / discussie

01.02 / 20.03
Zeeuwse Lichting 2008
BK V A / expositie

2010

17.02
Opdrachten verwerven,
netwerken, samenwerken
V / workshop

04.02
Stedenbouwdebat:
verblijf in Vlissingen
A / debat

04.03
Architectuur van het
radicaal eclecticisme:
kunst of kitsch?
A / discussie

07.02 / 20.03
Zeeuwse Lichting 2009
BK V A / expositie

10.03 / 02.05
We hangen!
V / expositie

05.04 / 03.05
Bloem & vaas
V / expositie

08.04
Het nieuwste Walcheren:
landschap als leidraad
A / discussie

15.04
Minder levenslange
inwoners, meer tijdelijke
verblijvers
A / debat te Heinkenszand
25.04 / 12.07
Land, art in de Zeeuwse
Wilhelminapolder
BK / expositie
15.05 / 26.06
Freedom4all
BK / expositie

03.06
And the winner is…
A / discussie

24.06
Landschap als leidraad
A / debat in Roompot
Marina te Wissekerke
01.07 / 21.08
Zomeratelier:
Begegnung am Strand
BK / project, expositie
04.09 / 16.10
Kansen in Zeeland
A / expositie
16.09
De vitale stad
A / debat

07.10
Wat voor gevolgen heeft
bevolkingskrimp voor
vormgeving van de stad?
A / discussie
01.11 / 20.11
Verleiden met vorm:
10 jaar De Wilde Zeeuw
V / expositie
14.11 / 13.12
Nieuw Zeeland
BK / expositie in CBK
Rotterdam

17.02
Stedenbouwdebat:
verblijf in Middelburg
A / debat
02.03 / 24.04
We hangen!
V / expositie

14.04
Architectentafel 1
A / discussie

22.04
laagWATER:
expertmeeting
A / presentatie

27.04 / 21.05
Bloedkoralen van
de Oosterschelde
A / expositie
06.06 / 09.07
Plat Rotterdams
BK / expositie

16.06
Architectentafel 2
A / discussie

23.06
Dag van de architectuur:
de Zeeuwse schaal
A / excursie, debat
19.07 / 17.09
Zomeratelier:
Vlammenstad
BK / project, expositie
08.09
Architectentafel 3
A / discussie

15.09
laagWATER:
confrontatieb ijeenkomst
A / presentatie
15.09 / 15.10
Wandeling.XX
A / project in
Laboratorium voor
Architektuur Middelburg

24.09
keuze fotografen CRISIS!
V / project
03.10 / 12.11
Voorbeeldig verbeeld
V / project, expositie
04.10
Van Poe tot Pooh
V / lezing

20.10
De Grote
TekenTentoonstelling
V / workshop

22.10
Middag van de
ruimtelijke kwaliteit
A / excursie, debat

10, 11, 17, 18, 24, 25.09
Een zee van kunst
BK / expositie in Polderhuis
Middelburg

05.10
Krot of kans komt naar
u toe!
A / presentatie

03.11
De Grote
TekenTentoonstelling
V / workshop

04.11 / 20.01
CRISIS!
BK / project, expositie

24.11
laagWATER:
slotbijeenkomst
A / presentatie

19.11
Eerste uitzending serie
OverNieuw
A / Omroep Zeeland tv

24.11 / 12.01
laagWATER
A / expositie

15.12
Architectentafel 5
A / discussie

2011

06.02 / 19.03
Zeeuwse Lichting 2010
BK V A / expositie
21.03
Onthulling: Moluks
monument
BK / presentatie te
Westkapelle

11.09 / 8.11
Ontmaskerde stad
A / acht lezingen
15.10
My architect
A / lezing, film

25.10
Maakbaarheid van
de stad
BK V A / symposium

26.10
Leefbaarheid van de stad
BK V A / symposium

18.01
Architectentafel 1
A / discussie

19.12
Architectentafel 5
A / discussie

05.02 / 16.03
Zeeuwse Lichting 2011
BK V A / expositie

2013

07.03
Architectentafel 2
A / discussie

03.02 / 22.03
Zeeuwse lichting 2012
BK V A / expositie

17.04
Architectentafel 1
A / discussie

13.04
Architectentafel 2
A / discussie

03.04 / 26.06
Herhalingen serie
OverNieuw
A / Omroep Zeeland tv

15.05
Architectentafel 2
A / discussie

26.04
HZ Cult
A / excursie, lezing

12.04
Architectentafel 3
A / discussie

08.06
Architectentafel 3
A / discussie

22.06
OnderwijsDag van de
Bouw
A / presentatie

25.06
Dag van de Architectuur:
Architectenspreekuur
A / evenement

09.10
Architectentafel 4
A / discussie

09.11
Onthulling: Ode aan
Charley Toorop
BK / presentatie te
Westkapelle

02.04 / 31.08
Krot of kans: Terhole
A / project

27.05
OnderwijsDag van de
Bouw
A / excursie

19.09 / 03.11
Zoet-Zout-Zee-Land
A / expositie

02.12 / 18.01
Façade 2012: afterparty
BK V A / expositie

07.04 / 05.05
We hangen!
V / expositie

13.05 / 18.07
Amuse:
30 jaar Provinciale
KunstCollectie Zeeland
BK / expositie

16.09 / 29.12
Krot of kans:
Zonnemaire
A / project

2012

30.03 / 20.04
We hangen!
V / expositie

11.04
Augmented reality
V / workshop

31.08
Zomeracademie Zeeland:
hedendaagse helden
BK / symposium

08.11 / 01.12
PopUp Kunstuitleen
BK / expositie

28.11 / 30.03
Krot of kans:
Sas van Gent
A / project

13.03 / 24.03
Kinderkunstweek
BK / project

16.03
Architectentafel 1
A / discussie

06.08 / 07.08
Warp Artist Village
Summer 2013
BK / presentatie

15.11
Authenticiteit in de
beeldende kunst
BK / symposium in Zeeuws
Museum

22.03 / 01.04
Kinderkunstweek
BK / project

03.04 / 01.05
We hangen!
V / expositie

01.07 / 06.09
Zomeratelier:
driven by heroes
BK / project, expositie

16.05
Architectentafel 4
A / discussie

10.06
Het geheim van
Lamswaarde
A / project

13.06 / 10.08
Façade 2012:
mijn droomhuis
BK V A / expositie

17.08 / 18.11
Façade 2012: niets is
wat het is, alles is wat
het lijkt
BK V A / manifestatie
Middelburg

25.08
De stad en authenticiteit
BK V A / symposium

16.05 / 21.06
Zilveren Camera
BK / expositie

27.05
Martijn Beekman
BK / lezing
01.06
Dennis Wisse
BK / workshop

07.06
Marinus Boezem: Passage
BK / overdracht aan
Gemeente Middelburg

14.06
Grensevent: wat te doen
met de grens?
A / symposium
20.06
Architectentafel 3
A / discussie

01.07 / 05.07
Summer course: drawing
in the 21st century
BK / workshop

15.11
Onthulling:
Maayken Evertsen
BK / presentatie te
Vlissingen

27.11
Architectentafel 5
A / discussie

07.12
3D-printen
BK / workshop

07.12 / 17.01
Anne-Marie van Sprang
& Lysandre Begijn:
Fragile movements
BK / expositie

2014

02.02 / 21.03
Zeeuwse lichting 2013
BK V A / expositie
06.02
Krot of Kans:
Zonnemaire
A / Presentatie

12.02
Architectentafel 1
A / Discussie

09.04
Architectentafel 2
A / Discussie
16.04
Communicatienet
BK / Bijeenkomst

15.05
Biobased Brug
a / Symposium in Biobased
trainingscentrum
Terneuzen
15.05
Van beeldende vorming
tot outsider art
BK / minisymposium i.s.m.
Zomeracademie Zeeland
25.04
Onthulling: Polder Peil
BK / presentatie in de
Wilhelminapolder
26.05 / 25.06
We hangen!
V / Expositie

01.06
Bob van Dijk
V / Lezing

11.06
Architectentafel 3
a / Discussie

21.06
Dag van de Architectuur
A / Evenement

30.06 / 04.07
Summer course: Drawing
in conceptual art
BK / workshop
07.07 / 07.09
Zomeratelier:

pointing elsewhere
bk / project, expositie

05.08
Krot of Kans:
Zierikzee, Havenpark 27
A / Presentatie

13.09
Bollen, Boeren en beton
BK / Première Film By the
Sea Vlissingen
13.09 / 24.10
Femke Gerestein &
Teja van Hoften:
To be body
BK / Expositie

01.10
leefbaarheid binnenstad
Zierikzee
a / Symposium
16.10
To be body
BK / Symposium

15.03
Janne van Gilst:
Fotografie
BK / Workshop

07.12 / 16.01
Zeeuws goed stik goed
V / Expositie

19.03
Nestorenlunch
BK / Jubileum

17.12
Architectentafel 5
a / discussie

01.04
eerste uitzending serie
Steengoed!
A / Omroep Zeeland TV

13.01
Ineke Otte: sieraden
maken
BK V / Workshop hz cult

06.04 / 16.05
Guido Lippens & Niels
Broszat: Tussenruimte
BK / expositie
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53
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55

organisatie

inleiding
Kathrin Ginsberg
directeur / bestuurder

Een jaarverslag is een gelaagde momentopname, met een sluitertijd van 365 dagen,
die door niemand zo beleefd wordt. Niet
door de beeldend kunstenaars, architecten
of ontwerpers die we uitnodigen, niet door
de opdrachtgevers met wie we samenwerken. Zelfs niet door het publiek dat de activiteiten van CBK Zeeland aandachtig volgt.
Ieder project heeft zijn specifieke ritme
en kent zijn unieke momenten. Bescheiden
maar ook groots, anekdotisch, katalyserend
of markant. Al die ritmes en momenten
vormen een stroom. Soms sijpelend, soms
stuwend, maar altijd uitnodigend tot
reflectie. Wat kenmerkte 2014?
actualiteit en betekenis
We legden ons verder toe op het initiëren en
faciliteren van activiteiten met betrekking tot
actuele vraagstukken. Binnen een project als
Krot of Kans is het mogelijk om de aantrekkelijkheid van een gebied breed en buiten de
gebaande paden te onderzoeken. We bouwden kennis en een netwerk op van creatieven
die dat vermogen genereus delen met
inwoners, ondernemers en politici. Resultaat:
concrete ideeën en een groeiend besef dat
samenwerken aan een cruciaal vraagstuk als
krimp en leefbaarheid voor zich spreekt.

Kathrin Ginsberg en drie leerlingen bij
Polder Peil
8
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beeldbepalend en experimenteel
durven zijn
Polderpeil van Michael Beutler siert de
Koninklijke Wilhelminapolder. Precies vijf jaar
na de inauguratie van het ontwerp, kwam het
grootste landschapskunstwerk van Europa tot
wasdom. De Biobased Brug wordt fysiek dan
misschien niet in Zeeland gebouwd, maar slaat
wel een denkbeeldige brug naar de toekomst
als het gaat om hoe we werken. Meer samen,
grensoverstijgend en met een focus op
gedeelde resultaten. De Kinderkunstweek
toont aan waar dat binnen enkele jaren toe
kan leiden: een kwalitatief hoogstaand en
breed gedragen manifestatie waarvoor ook
buiten Zeeland al interesse is getoond.

vertrouwen
Pionieren en aanjagen zijn kwaliteiten die
niet voorbehouden hoeven te blijven aan de
creatieve sector. Kunstenaars leven het ons
wel voor. We vragen hen daar ook expliciet
om: laat ons anders kijken, inspireer ons!
Durven we het dan ook aan om de teugels
van stramienen en structuren te laten vieren,
opdat onze eigen creativiteit weer vrijelijk kan
gaan stromen door onze samenleving? De
Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder heeft
laten zien dat er heel veel kan ontstaan vanuit
wilskracht, enthousiasme en het schenken van
vertrouwen.

cbk zeeland in het kort

CBK Zeeland is trots op een innovatief jaar als
2014. We bouwden voort op eerdere kennis
en ervaringen, maar hielden ook ruimte voor
experiment. Een verkennende tocht langs alle
Zeeuwse gemeenten en ontmoetingen met
wethouders en beleidsmedewerkers cultuur,
leerde ons dat er nog veel te doen is. Maar
het lijkt er ook op, dat het besef groeit, dat
de waarden die 2014 kenmerkten het verschil
gaan maken op langere termijn. Dat is ook
wat verschillende partners teruggeven in
hun verhaal over 2014. U leest hun visie in dit
jaarverslag.
Zolang we elkaar scherp durven houden en
aanspreken op wat in potentie aanwezig is,
ontstaan nieuwe kansen: Emendo et Emergo!
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fungeert als intermediair tussen beeldend
kunstenaar, vormgever, architect en
publiek;
heeft tot doel de spreiding en afname van
hedendaagse beeldende kunst onder een
zo groot mogelijk publiek te stimuleren
en daarmee de cultuurparticipatie te
bevorderen;
streeft naar een breed publieksbereik voor
de activiteiten en onderwerpen van beeldende kunsten, vormgeving en architectuur.
Het over de grenzen van disciplines kijken
ziet zij als toegevoegde waarde om het
debat open te houden;
organiseert samen met diverse partners het
architectuur jaarprogramma en ontvangt
hiervoor subsidie van het Stimuleringsfonds
voor de Architectuur;
initieert en organiseert in 2014 zestien
projecten met beeldende kunstenaars,
vormgevers en architecten;
adviseert de Zeeuwse gemeenten op het
gebied van beeldende kunsten, vormgeving
en architectuur;
coördineert en organiseert de verhuur van
exposities van Zeeuwse kunstenaars aan
veertien bedrijven en instellingen;
beschikt eind 2014 over een uitleencollectie
van 1913 kunstwerken van 686 professionele beeldende kunstenaars;
faciliteert en initieert in 2014 vijftien
bijeenkomsten ter ondersteuning van de
beroepspraktijk van beeldende kunstenaars, architecten en vormgevers;
ondersteunt de kunstuitlenen in Goes,
Terneuzen en Vlissingen die samen 460
deelnemers tellen op 483 abonnementen;
geeft in 2014 een bedrag voor aankopen,
opdrachten en diensten van in totaal
€ 104.815 aan kunstenaars, vormgevers en
architecten;
is uitgever van de Slibreeks waarvoor in
2014 twee boekjes worden uitgegeven. Het
totale aantal boekjes komt hiermee op 146;
is één van de dragende culturele instellingen
van de Provincie Zeeland die structureel
wordt ondersteund.

beeldende
kunst &
vormgeving

polder peil, michael beutler
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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:
—
Versterken van de positie van jonge kunstenaars door middel van exposities, cursussen
en bijeenkomsten;
—
Het vergroten van de onderlinge samenhang van de verschillende instellingen;
—
Actualiseren en uitbreiden van het huidige
bestand van Zeeuwse kunstenaars en
vormgevers;
—
Initiëren van activiteiten die bijdragen aan
de kennisverbreding en versterken van het
netwerk;
—
De professionalisering van het publieks
bereik door het samenstellen van een
online documentatiebestand van professionele beeldende kunstenaars in Zeeland.

activiteiten

02.02 / 21.03
Zeeuwse lichting 2013
expositie
15.03
Janne van Gilst: Fotografie
Workshop
19.03
Nestorenlunch met vier j ubilarissen
Marinus Boezem, Jan van Munster,
Guido Lippens, Arie Berkulin
06.04 / 16.05
Guido Lippens & Niels Broszat: Tussenruimte
Expositie
16.04
Bijeenkomst Communicatienet
Discussie
15.05
Van beeldende vorming tot outsider art
minisymposium
25.04
Presentatie Polder Peil
excursie, PresentaTIe
26.05 / 25.06
We hangen!
Expositie

actueel bestand professionele beeldende
kunstenaars
Het kunstenaars- en vormgeversbestand IDOC
omvat eind 2014 informatie over 321 kunstenaars en vormgevers. In 2014 zijn drie nieuwe
kunstenaars ingeschreven, vier kunstenaars
zijn verhuisd naar buiten de provincie en vier
kunstenaars zijn overleden.

1
zeeuwse lichting 2013
2
Guido Lippens
3
Niels Broszat
4
Niels Broszat, Ad de Visser en Guido Lippens
in gesprek

02.02 / 21.03

zeeuwse lichting 2013
We presenteren de negende editie van de
Zeeuwse Lichting met het werk van elf kunstenaars, vormgevers en architecten, afgestudeerd in 2013 aan een Nederlandse academie.
Zij zijn geboren of woonachtig (geweest) in
Zeeland: Thomas Bevelander, Ward Blokland,
Annelies Broere, Janne van Gilst, Jessica
Heeren, Marit Janse, Gerard Jasperse, Michiel
van der Meide, Astrid van Nimwegen, Jordie
Roomer, Lily van ’t Westende.
	De tentoonstelling wordt geopend door
Mariet Schoenmakers, stedebouwkundige en
directeur van AM Concepts.

06.04 / 16.05

tussenruimte: guido lippens & niels broszat
In het licht van zijn 75ste verjaardag toont
CBK Zeeland recent werk van Guido Lippens.
Op ons verzoek nodigt Lippens een medeexposant uit die hij opvallend vindt en met wie
hij verwantschap voelt. Het wordt de jonge
kunstenaar Niels Broszat (1980).
Voorafgaan aan de opening vindt een
gesprek plaats met beide kunstenaars o.l.v.
Ad de Visser, publicist van succesvolle boeken
op het gebied van kunstgeschiedenis en
architectuur. Ook wordt een publicatie bij de
expositie gepresenteerd.
Aankoop werk Guido Lippens en Niels
Broszat. Het aangekochte werk van Niels
Broszat is later in het jaar te zien op de
tentoonstelling van de Koninklijke Prijs voor
Vrije Schilderkunst in Amsterdam waar Niels
een van de winnaars is.

15.03

Workshop fotografie door Janne van Gilst.
28.03

01.06
Bob van Dijk
Lezing
30.06 / 04.07
Summer course: Drawing in conceptual art
Workshop
07.07 / 07.09
Zomeratelier: pointing elsewhere
Project, Expositie

Finissage Zeeuwse Lichting 2013.
01.07

Thomas Bevelander en Jurgen Wiegeraad
verzorgen de vormgeving van ons jaarverslag
2013.

13.09
Bollen, Boeren en beton
filmpremière
13.09 / 24.10
Femke Gerestein & Teja van Hoften:
To be body
Expositie
16.10
To be body
symposium
07.12–16.01
Zeeuws goed stik goed
Expositie
13.01
Ineke Otte: sieraden maken
workshop
14
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15.05

van beeldende vorming tot outsider art
Minisymposium in samenwerking met Zomer
Academie Zeeland. Na een inleiding van
Pieter Ippel van de Zomeracademie Zeeland
worden de volgende onderwerpen toegelicht:
— Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden,
Carien Borst, hoofd Lokale Zorgeenheid
Middelburg, GGZ Emergis;
— Kunst en psychose, Jan van Blarikom, Gz
psycholoog en directeur Zeeuwse Gronden,
Terneuzen;
— Vandaag koop ik alle kleuren: het levensverhaal van een man en zijn psychoses, Karin
Anema, schrijver;
— Over de collectie outsider art, Patrick
Allegaert, artistiek leider van het Museum Dr.
Guislain in Gent.

1
Minisymposium: Van beeldende vorming
tot outsider art
2
Winnende posters We Hangen!
3
Masterclass door Marc Nagtzaam tijdens
Summer Course: drawing in conceptual art
4
De zes kunstwerken die tijdens het
zomeratelier werden gemaakt

30.06 / 04.07

summer course: drawing in conceptual art
Voorafgaand aan het Zomeratelier organiseert
University College Roosevelt in samenwerking
met CBK Zeeland de zomercursus Drawing in
Conceptual Art. Deze zomercursus vindt plaats
bij CBK Zeeland. Piet Dieleman, Martin Groß
(D), Marijn van Kreij, Sandra Kruisbrink en
Marc Nagtzaam verzorgen ieder een masterclass voor UCR studenten.
07.07 / 07.09

zomeratelier: pointing elsewhere
Deze zomer is gekozen voor conceptueel
werkende kunstenaars. Een zestal kunstenaars
gebruikt de expositieruimte aan de Balans
als atelier. Iedere kunstenaar werkt een week
lang aan een wandvullende werk. Gedurende
het maakproces kunnen bezoekers het atelier
annex tentoonstellingsruimte bezoeken.
De laatste vier weken zijn uiteindelijk alle
zes kunstwerken te bekijken. Deelnemende
kunstenaars zijn: Piet Dieleman, Martin
Groß (D), Marijn van Kreij, Marc Nagtzaam,
Tinka Pittoors (B), Aimée Terburg.

26.05 / 25.06

we hangen!
de beste zeeuwse poster van 2013
We Hangen! toont een overzicht van posters
die in 2013 door Zeeuwse vormgevers zijn ontworpen of in opdracht van Zeeuwse bedrijven
of instellingen zijn ontwikkeld. Het publiek en
een vakjury beoordelen de posters. Stemmen
is mogelijk bij CBK Zeeland, De Drukkery, De
Zeeuwse Bibliotheek en online via www.pzc.
nl/poster

23.08

Finissage van het zomeratelier met
Foodcurators (o.a. Lucas Mullié, exposant van
Zeeuwse Lichting 2010) en de publicatie
Pointing Elsewhere met foto’s van de gerealiseerde tijdelijke kunstwerken.

01.06

Lezing Bob van Dijk, strateeg en ontwerper
voor onder andere Nike, Coca Cola en het
Stedelijk Museum Amsterdam.
13.06

2

16

Bekendmaking van de winnaars. Publieks
winnaar is Red de Druppels van Johnny
Beerens op de Watertoren in Oostburg.
De winnaar van de vakjury is het ontwerp van
Bart Corré voor exposities in de Cultuurwerf.

3

4

1
Teja van Hoften, lichaam zijn
2
Teja van Hoften, Zenuwcellen
3
femke gerestein, zonder titel
4
zeeuws goed stik goed
5/7
tentoostelling zeeuws goed stik goed
8
Kathrin ginsberg in gesprek met
d eelnemers tijdens de opening van
zeeuws goed stik goed

13.09 / 24.10

07.12 / 16.01

4

to be body:
teja van hoften & femke gerestein
CBK Zeeland toont ruimtelijk werk van
Teja van Hoften en grote tekeningen van
Femke Gerestein. Werk met als invalshoek
het menselijk lichaam.

zeeuws goed stik goed
Ruim 50 inzendingen komen binnen op onze
vraag om een nieuw Zeeuws product te
bedenken met de potentie om daadwerkelijk
in productie genomen te worden. Inzendingen
die uiteenlopen van breitas tot fun-condoom
en van mosseldrop tot zeewiersnack.

13.09

Publicatie To be Body over de tentoon
stelling en het werk van Teja van Hoften en
Femke Gerestein.

13.01

Workshop sieraden maken door Ineke Otte in
het kader van HZ Cult.

16.10

Symposium To be body. De volgende vragen
staan centraal deze avond:
—	Heb je of ben je je lichaam?
—	Wat betekent het een lichaam te zijn?
—	Waar houdt het ik op en begint de wereld?
—	Wat is de rol van mijn lichaam in verhouding
tot mijzelf, de ander, de omgeving, de realiteit
en de tijd?
	Neerlandicus Frans Meulenberg spreekt
over de representatie van de huid in de bellettrie, en beklemtoont de morele zeggingskracht van fictie. Cateleyne Deodatus belicht
het lichaam vanuit haar praktijk als lichaamsgericht werkend psycholoog. Kunstcriticus
en moderator van het Filosofisch Café
Middelburg Nico Out modereert de avond en
presenteert enkele filosofische benaderingen
zoals die van Bergson, Merleau-Ponty, Searle
en Deleuze.

1

2

3

5

6
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Guido Lippens (Terneuzen), beeldend kunstenaar,
woont en werkt sinds 1991 weer in Zeeland (Middelburg)

Jezelf in staat stellen om te kunnen werken
vraagt toewijding, discipline, concentratie
en tijd. Het klinkt misschien vreemd, maar ik
kom daar nu pas echt aan toe. Ik geef geen les
meer, volg de kunstwereld op grotere afstand
en kan werken zonder al te veel materiële
zorgen. Dat is fantastisch en ik koester die
vrijheid enorm, maar het geldt zeker niet voor
alle kunstenaars: we werken in een moeilijke
tijd. Mensen zijn bang dat het daadwerkelijke
maken van dingen gaat verdwijnen. Maar als
kunstenaar, wetenschapper of banketbakker
kun je niet werken zonder toewijding. Je bent
je product.
Ik kijk de dingen die ik maak, langer aan dan
voorheen. Dan denk je dat je definitief zicht
krijgt op wat goed is, of dat je zeker weet wanneer een werk af is, maar dat pakt toch vaak
anders uit. Blijven kijken levert ook nieuwe
inzichten op.
Dat het CBK Zeeland haar werkterrein vrij snel
breder is gaan interpreteren dan de klassieke
discipline van de beeldende kunst, vind ik
positief. Dat hebben ze op tijd ingezien. In
sommige grote steden is het CBK inmiddels
volledig wegbezuinigd. Maar in de kern is het
CBK Zeeland er wel om kunstenaars verder te
helpen. Zeker in deze tijd, waarin veel mensen
de kunsten de rug hebben toegekeerd.
Kunstenaars en ook het CBK Zeeland creëren
waarden buiten ons economische bestel,
terwijl vrijwel alles in de wereld daar steeds
strikter aan wordt afgemeten. Kunst kan je
nog laten verwijlen, je ideeën aanreiken, laten
wegdromen of ergens in opgaan. Dat is een
schaars goed aan het worden. Wat dat betreft,
draagt het CBK Zeeland een grote verant-

20

woordelijkheid. Zorg en aandacht besteden
aan de dingen die je oppakt, scherpe keuzes
maken, consequent en zorgvuldig zijn. Gaan
staan voor de waarden van de kunsten. En dat
iedere dag opnieuw.
Ik geef toe dat het een paradox is: een functie
toegedicht krijgen – kunst en cultuur binnen
Zeeland vooruit helpen – en toch blijven kiezen
voor de hoogst denkbare kwaliteit. Ik noem
het wel eens wethouderskunst, werk dat
gemaakt wordt om subsidiënten te pleasen.
Dat is een doodlopende weg. Kunst is dan
misschien van intrinsieke waarde, maar het
schept wel morele verplichtingen.
De tentoonstelling die me vorig jaar werd aangeboden ter gelegenheid van mijn 75-jarige
verjaardag vond ik een bijzonder initiatief.
Ik was blij verrast. Voor een kunstenaar is
het maken van een tentoonstelling en een
begeleidend boekje intensief: ik investeer op
dat moment alles wat ik heb. Het CBK Zeeland
vroeg me na te denken over een jonge collega
met wie ik me verwant voelde en in wie ik
potentie zag. Het werk van Niels Broszat
(1980) was me al eerder opgevallen. Onze
samenwerking kreeg een extra glans door
de toekenning aan Niels van de Koninklijke
Prijs voor Vrije Schilderkunst. Ik denk dat deze
duotentoonstelling bewijst dat het goed is
om te blijven kiezen voor kwaliteit. Wat is er
trouwens op tegen om Zeeuwen af en toe te
confronteren met het werk van kunstenaars
buiten Zeeland? Kunstenaars langer volgen,
veel werk zien én met regelmaat tonen,
verdiept bovendien je programmering.
Daar heeft iedereen baat bij: het publiek,
CBK Zeeland en de kunstenaars.

de paradox van het

niet willen pleasen

Guido Lippens in zijn atelier

kunst in de openbare ruimte

25.04

2

polder peil
Zaterdag 25 april wordt het landschapskunstwerk Polder Peil van Michael Beutler voor de
Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder
feestelijk onthuld. Exact vijf jaar na de inauguratie van het ontwerp door de toenmalige
koningin Beatrix is het werk gereed. Het hele
jaar staan rondleidingen en lezingen op het
programma om dit grootste landschapskunstwerk van Europa nader toe te lichten.
Bij de onthulling verschijnt ook de publicatie
Polder Peil, vormgegeven door Karel en Aagje
Martens met foto’s van Kathelijne Roosen en
Gijs Haak. Teksten zijn van Jeroen Boomgaard,
Frits de Coninck, Kathrin Ginsberg, Phillip
Kaiser en Theo Tegelaers.
	Het project is gerealiseerd met de medewerking van vele personen, fondsen, stichtingen, instellingen en overheden. Samenwerking
en doorzettingsvermogen hebben geleid tot
een uniek project. Veel dank voor de inzet van
alle betrokkenen.

kunstwerk in oostkapelle
Oostkapelle (Gemeente Veere) krijgt een
kunstwerk in de openbare ruimte. De kunstadvies commissie, waar Kathrin Ginsberg namens
CBK Zeeland lid van is, en de dorpsraad
hebben in nauw overleg met de inwoners van
Oostkapelle gekozen voor het ontwerp van
kunstenaar Marcel Smink.
koning willem-alexander in de statenzaal
Voor de Statenzaal van de Provincie Zeeland
wordt gezocht naar een beeld van Koning
Willem-Alexander. CBK Zeeland adviseert de
hiervoor samengestelde commissie van de
Provinciale Staten. Unaniem wordt gekozen
voor Marjolein Rothman: zij maakt een nieuw
beeld van koning Willem-Alexander. Het
komt te staan op de plaats waar voorheen het
borstbeeld van Koningin Beatrix stond. Het
beeld zal gereed zijn voor aanvang van de
verkiezingen van Provinciale Staten in 2015.

13.09

In opdracht van CBK Zeeland heeft Studio
Haak & Visser een prachtige documentaire
gemaakt van de realisatie van Polder Peil. De
titel van de film is Bollen, boeren en beton.
De film wordt voor het eerst vertoond bij de
KMWP op de dag van de onthulling. Tijdens
Film by the Sea gaat de film in première op
13 september. De bijzondere beelden en de
muziek komen hier optimaal tot hun recht.
1

22

sluiskiltunnel
In opdracht van de Sluiskiltunnel N.V. heeft
CBK Zeeland kunstenaars benaderd met
het verzoek een landmark te realiseren bij
de Sluiskiltunnel. Jan van der Ploeg, Richard
Woods en Beat Zodeler dienen een voorstel
in. Het ontwerp van Jan van der Ploeg is gekozen om te worden uitgevoerd en zal gereed
zijn bij de opening van de Sluiskiltunnel in
mei 2015.

1
Still uit de film bollen, boeren en beton
2
kunstwerk bij de Sluiskiltunnel,
Jan van der Ploeg
3
Beeld van koning Willem-Alexander in
de statenzaal van de Provincie Zeeland
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Jan Paul van Hoven, oud-directeur van Koninklijke Maatschap
Wilhelminapolder, woont sinds 1996 in Zeeland (Kapelle)

Ik denk dat het 2005 of 2006 was, dat ik
me hardop begon af te vragen hoe we het
200-jarig bestaan van het bedrijf in onze
polder vorm zouden gaan geven. Ook in
culturele zin, want dat stond al snel vast.
Binnen de maatschap was daar best animo
voor. Het CBK Zeeland heeft grondig onderzoek gedaan en heeft gedurende het hele
traject met ons meegedacht en -gewerkt – een
kunstwerk realiseren was voor ons immers een
compleet nieuwe tak van sport. In de persoon
van Threes Schreurs vonden we een vurig
pleitbezorgster. Zij heeft als betrokken maat
in de finale fase heel wat private investeerders
bereid gevonden om belangeloos een gift te
doen om het werk van Michael Beutler te reali-

seren. We hebben een jury geformeerd onder
voorzitterschap van Johan van der Werf, die
verschillende schetsontwerpen mocht beoordelen, maar het ontwerp van Beutler stak er
met kop en schouders bovenuit. De jury koos
unaniem voor zijn ontwerp en een jaar later
werd de ambitie toegevoegd om Koningin
Beatrix uit te nodigen voor de inauguratie.
Dan moet je ook ‘B’ zeggen hè? Toen ze te
gast was, werd duidelijk dat ook zij onder de
indruk was Beutlers idee. Onbedoeld raakte
het project gezekerd door haar enthousiasme,
maar logistiek werd het er niet minder
complex van. Af en toe vroeg ik me als
projectleider wel eens af: Wat is belangrijk:
de Koningin, de maten of de polder?

kunst maken brengt veel teweeg
Met het produceren brak de moeilijkste tijd
aan, want hoe maak je negen totaal verschillende objecten, die duurzaam overeind
moeten blijven staan in een polderlandschap?
Ik heb verstand gekregen van beton: van
betonijzer, de invloed van de zon, uitzetting,
krimp, vorst, graffitti, discussies over garanties… Daar ging het allemaal over en dat met
een producerende partner zonder affiniteit
met kunst, laat staan ervaring. In juli 2012
escaleerde het traject: de fabrikant wilde de
opdracht teruggeven, maar dat was onze eer
te na. De bollen van Beutler zijn er gekomen.
En hoe!
Wat het mij doet? Ik kan me nog altijd verbazen over de uiteenlopende reacties. Sommige
mensen vinden het idioot om hier geld aan
uit te geven, anderen waarderen het enorm
dat we dit project juist op landbouwgrond
hebben gerealiseerd. Landbouw en burger
zijn uit elkaar gedreven, dat is een chronisch
probleem. Boeren verliezen nog steeds
goodwill van burgers, terwijl die er van nature
altijd was. Die band moeten we nu bewust
cultiveren, dat houdt nooit op! Met Polder
Peil hebben we een schitterend instrument in
handen om landbouw en cultuur weer dichter
bij elkaar te brengen.

gelaagd project
Wat ik wel spijtig vind: mensen overzien het
gehele kunstwerk niet makkelijk. Alleen vanaf
de Zandkreekdam kun je alle negen bollen
zien staan. Nietig kleine bolletjes lijken het
dan, maar ga dan maar eens dichterbij kijken…
Dan zijn ze enorm indrukwekkend. Om ze alle
negen in samenhang te zien is meer nodig.
Eigenlijk zou je met een drone op ooghoogte
door het landschap moeten vliegen en alle
bollen filmen, dan zie je heel goed de hoogte
verschillen van de polder en realiseren mensen
zich meer wat dit ook betekent voor de
gewassen die we hier verbouwen. Mensen
raken trouwens wel geïmponeerd tijdens de
excursies die hier regelmatig worden georganiseerd. Er zijn zoveel interessante details en
verhalen te vertellen.
Wat overheerst, is het gevoel dat we iets
volbracht hebben. Iets wat er voorheen
niet was, wat ook nergens anders bestond.
Dat realiseren we ons als maatschap nog
maar nauwelijks, denk ik. Vanaf nu hebben
we alle tijd om ermee vertrouwd te raken.
(lachend) Ik heb er natuurlijk wel voor gezorgd
dat het verwijderen van Polder Peil duurder is
dan het installeren.

VOLBRENGEN geeft
voldoening
24

Jan Paul van Hoven en Michael Beutler
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architectuur

Winnaar ‘Steengoed! Het mooiste Gebouw van
Zeeland’: Hopman Vernielhuis, Scouting veere.
Ontwerp: Buro Ma.an
26

27

In Zeeland bundelen we de krachten waardoor we telkens tot een inspirerend en afwisselend 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.

jaarprogramma

de zeeuwse klei
Na een rijke oogst liggen de akkers er nu kaal
bij. Het is het moment dat de natuur op adem
komt. We kunnen er voor kiezen om het land
na de oogst zo te laten liggen. De eigenschap
van de Zeeuwse Klei is dat het dan dichtslibt,
minder doorlatend wordt en het water er meer
op blijft staan. Uiteindelijk zal de natuur zijn
gang weer gaan en komen nieuwe en wellicht
meer verschillende gewassen op. Als de grond
echter wordt geploegd zal dat proces van
herstel versneld plaatsvinden. Daarbij moeten
belangrijke afwegingen gemaakt worden
voor het poot- en zaaiplan in de toekomst.
Diversiteit en afwisseling stimuleert. Soms is
het zelfs verstandiger om een tijd de grond
toch braak te laten liggen.

De Zeeuwse Klei, vastgelegd door
f otograaf Anda van Riet in het kader van
haar rubriek zoeker voor Krot of Kans
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Deze grondbeginselen voor de landbouw
lijken als uitgangspunt voor ons programma
2014 wellicht nogal simplistisch. Bij nadere
beschouwing is echter het tegendeel waar
en geeft het op zeer toegankelijke wijze weer
waar wij, en niet alleen in Zeeland, momenteel
staan en welke mogelijkheden we hebben.
Kiezen we ervoor om de grond winterklaar te
maken zodat we als het weer omslaat er klaar
voor zijn. Of laten we de grond braak liggen
en de natuur haar gang gaan.
	Hoe kunnen we ruimte maken voor morgen.
De Zeeuwse Klei is hierbij het uitgangspunt.
Het is een stevige vruchtbare basis waarop
je kunt bouwen. Dit geldt voor zowel de
mensen, de natuur en de kunsten. En deze
staan centraal in ons programma 2014:
De Zeeuwse Klei.
	We gaan uit van het huidige economische
seizoen en onderzoeken wat voor de verschillende vraagstukken en ideeën de beste
aanpak is:
	We bewerken het concept van Krot of Kans
door de focus te verleggen van de huiskamer
naar de overige braakliggende plekken in de
samenleving, zoals winkels en kale plekken die
ontstaan door leegstand en sloop.
	De rijke oogst aan concepten van de
ontwerpteams ‘toekomstvisies van de
aquacultuur’ vraagt om te worden uitgezaaid
om verder te ontkiemen in de daarvoor zo
vruchtbare Zeeuwse Klei. Deze zware klei is
ook zeer geschikt om mee te kleien. Het onderzoek en kneden van kennis en ervaringen
om te komen tot de realisatie van de Biobased
Brug in Zeeuws Vlaanderen vergt nog de
nodige inspanning. Maar het is bekend dat de
mensen uit de Zeeuwse klei standvastig zijn en
doorzetten. Zo ook hier.
	Hoe verschillend er ook gedacht wordt over
de beste ecologische ontwikkelingen, enige
vorm van bemesting stimuleert het groeiproces. Het programma is erop gericht om alle
betrokkenen te inspireren en te laten ontwikkelen. Door de confrontatie op te zoeken komt
het sterke bovendrijven.

activiteiten

06.02

3

tussenpresentatie krot of kans zonnemaire
Ongeveer zestig inwoners van het dorp en
gasten van het Krot of Kans-huis delen hun
ervaringen van de afgelopen vier maanden.
Uitkomsten lijken soms meer voor de hand
te liggen dan gedacht, maar worden alleen
zichtbaar als ze met frisse ogen bekeken zijn.
Dat principe werkt hier goed. Durf te vragen
om hulp en vooral ook durf te vragen of je
iets kunt doen. Met name dat laatste is geen
vanzelfsprekendheid. Een plaats van ontmoeten is daarbij onontbeerlijk. Hoe deze plek
vormgegeven moet worden is het traject waar
de dorpsgemeenschap hulp bij nodig heeft.
—	Het blog geeft een direct verslag van de
belevenissen en ervaringen van alle bewoners.
Iedere bewoners maakt na afloop van zijn/haar
verblijf een eigen publicatie op A5-formaat.
— Aanvullend maakt Mary Remijnse vier korte
filmpjes onder de titel Volg kwakeltje.
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01.10
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06.02
Krot of Kans: Zonnemaire
Presentatie
12.02
Architectentafel 1
Discussie
01.04
eerste uitzending Steengoed!
Omroep Zeeland TV
09.04
Architectentafel 2
Discussie
15.05
Biobased Brug
Symposium
11.06
Architectentafel 3
DISCUSSIE
21.06
Dag van de Architectuur
EVENEMENT
05.08
Krot of Kans: Zierikzee
Project
01.10
leefbaarheid binnenstad Zierikzee
Symposium
17.12
Architectentafel 5
DISCUSSIE
30
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krot of kans zierikzee
Krot of Kans Zierikzee kent een weerbarstig
begin. Eind 2013 is de zoektocht naar geschikte locatie in Zierikzee gestart. Vier locaties
komen achtereenvolgens in aanmerking, maar
blijken op het moment van daadwerkelijk
intrekken toch niet beschikbaar. Het bestemmingsplan laat onze werkwijze bijvoorbeeld
nog niet toe of een pand wordt alsnog verkocht na lange tijd van leegstand. Niet slecht
voor de panden, maar wel vertragend voor het
project. Uiteindelijk hebben we vanaf oktober
een goed onderkomen gevonden op Mol 9.

1
Ploegen, Gerco de Ruijter,
Krot of kans, zonnemaire
2
Duindoorns, Gerco de Ruijter,
Krot of kans, zonnemaire
3
Presentatie Krot of Kans, Zonnemaire
4
Van Knoop naar Knop, Zierikzee
5
Krot of Kans heet voortaan
Van Knoop naar Knop
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Symposium leefbaarheid binnenstad Zierikzee
in het kader van het EUPLETT-programma
waar de gemeente Schouwen Duiveland
met Krot of Kans aan deelneemt, samen met
Koge (DK), Falkenberg (S), Dubrovnik (Kro) en
Ballymena (N-Ir).
—	Naamsverandering Van Knoop naar Knop
sluit beter aan bij de zoektocht naar de
leefbaarheid van de stad.
— Kwartiermakers zijn Andre Kwakernaak en
Rosalinde van Inge Schenau.
—	Michiel van Bakel observeert en registreert
de mens in zijn omgeving met behulp van
foto’s en video’s.
—	Project Inspiratie Storm van Mary Remijnse
en the Art of Flier gaat van start en zal tot in
2015 doorlopen.
—	Hannah Beljaars-Frederiks start haar
onderzoek naar de leefbaarheid van Zierikzee
mede vanuit de ondernemers, bewoners en
gebruikers van het Hart van Zierikzee. Haar
onderzoek en bevindingen zullen in 2015
gepubliceerd worden.
—	Het project in de tot projectruimte Mol 9
omgedoopte winkel loopt door tot ver in 2015
met diverse gebruikers en vele gasten.
— Van Knoop naar Knop blijft samen met
de gemeente Schouwen-Duiveland en alle
partners ook in 2015 in ontwikkeling.

Marlys Schild, strategisch beleidsmedewerker samenleving bij
Gemeente Schouwen‑Duiveland, woont sinds 2009 in Zeeland
(Schoondijke) en werkt in Zierikzee
Wat ons aanspreekt aan het project Krot of
Kans is dat het naadloos past in ons voornemen om te gaan werken aan actief burgerschap en leefbaarheid. Wat dóén we met
elkaar? Dat is voor mij een relevante vraag,
die je van heel dichtbij kunt onderzoeken als
je tijdelijk deel uitmaakt van een gebied door
er te gaan wonen en werken. De stimulerende
coördinatie vanuit CBK Zeeland, een prikkelende vraagstelling en aanpak van Krot of Kans
zijn denk ik de drie dingen die experts doen
besluiten om mee te doen. Krot of Kans streek
neer in een woonhuis in Zonnemaire en in een
winkelpand in het centrum van Zierikzee. Extra
interessant wordt het als je voor zo’n project
mensen aantrekt om hun specifieke expertise
op het gebied van wonen en werken. Dan stel
je echt open vragen. En krijg je in beeld wat
mensen echt met elkaar hebben.

stel
open
vragen
en
laat
je
zien
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zelf doen
Verrassend vind ik om te zien dat tijdelijke
bewoners het besef lieten landen dat het
gaat om zelf doen. Maar ook: dat er potentie
is. Buitenstaanders zien dat eerder en het
werkt aanstekelijk om dat als inwoner terug
te krijgen. In Zonnemaire hebben de mensen
die bal opgepakt en werken verder met deze
input in het project Thuis in de Kern, dat draait
om het uitgangspunt dat iedere inwoner zich
thuis kan voelen in zijn eigen kern. Het is mooi
om te zien hoe verschillend dat werkt: sommige kernen organiseren zich een slag in de
rondte. Dorpsraden vervullen hierbij de rol van
facilitator. Er zijn ook kernen waar de dorpsraad zich opstelt als een adviesraad van de
gemeente. Nu verschillen kernen behoorlijk,
dus het blijft maatwerk, maar in Denemarken
zijn ze zo ver dat gemeenten inzet en eigen
initiatief belonen en helemaal geen geld
verstrekken als inwoners zelf niks doen. Of
het op Schouwen-Duiveland zover komt?

Marlys Schild voor Mol 9 Zierikzee

In Zierikzee moesten de mensen nog erg
wennen aan het idee van een ‘krot’ – zo ver
was het in hun ogen nog lang niet in Zierikzee.
Maar Krot of Kans liet hen wel beseffen dat je
een stad alleen maar levendig kunt houden
met elkaar. Dat is winst, want ik heb vaker
ervaren dat Zeeuwen liever zelf een nieuw
idee uitwerken dan dat ze gaan samenwerken
of zich aansluiten bij een bestaand initiatief.
Door Krot of Kans is er een en groter gevoel
van urgentie ontstaan. Ook bij mijn collega’s
van de gemeente, want ook wij werkten op
Mol 9. Te kort om er echt de loop in te krijgen,
maar mensen waren wel blij verrast dat de
gemeente naar hen toe kwam. We gaan het
vaker doen!

Interieur Mol 9 Zierikzee

1

biobased brug
De ontwikkeling van de Biobased Burg
kent zijn eigen dynamiek. Uitwerking in een
hardware kant (techniek en ontwerp) en een
software kant (financiële en sociale modelontwikkeling) lopen niet gelijk op. Het blijkt
lastig om sociaal en financieel commitment te
creëren onder alle partners.

1
Presentatie van het Model van de
Biobased Brug
2
Ontwerp voor het project
zoet-zout-zee-land

15.05

Symposium Biobased Brug in het Biobased
trainingcentrum in Terneuzen. De plannen
worden enthousiast ontvangen door Provincie,
Gemeente en diverse partners. Een model
wordt onthuld en in vier symbolische delen
verdeeld onder de Provincie, Gemeente
Terneuzen, RO&AD Architecten, opleidingen
en ondernemingen, waarmee de intentie
wordt uitgesproken om tot realisatie te
komen.
—	De ontwikkeling van de Biobased Brug kent
een financiële tegenslag waardoor de ontwikkeling van de brug op de geplande locatie
in Terneuzen geen doorgang kan vinden. De
ontwikkeling van de brug gaat verder, maar
buiten Zeeland. Gezocht wordt naar een
mogelijkheid om de opgedane expertise in te
kunnen zetten voor een ander project binnen
de Provincie.
zoet-zout-zee-land
Vanuit Zoet-Zout-Zee-Land, aquacultuur in
Zeeland, zijn de uitkomsten van een aantal
projecten samengekomen. Deze resultaten
van het ontwerpteam vullen elkaar aan en sterken de gedachte dat hier kansen liggen. De
verschillende partijen vinden elkaar, een reeks
overleggen en verdiepingen vinden plaats
gedurende de eerste helft van 2014. Voor
de zomer wordt duidelijk dat het concept als
geheel nog een brug te ver is. Per onderdeel
worden wel kleine vorderingen gemaakt.
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2

steengoed!
In opvolging van het televisieprogramma
Overnieuw komt Omroep Zeeland met
Steengoed!: een nieuw programma over
architectuur in Zeeland. Aan dit programma is
een prijsvraag verbonden.
— Van februari tot juli dertien uitzendingen
—	Rode draad in het programma is de zoektocht naar het beste gebouw van Zeeland: wat
vinden we ‘Steengoed!’ en zal het stromende
tij weten te doorstaan? Eindigend met een
verkiezing in juni.
— Steengoed! Het Mooiste Gebouw van
Zeeland is een initiatief van filmmaker Rebecca
van Wittene en architect Johan de Koning.
De serie wordt geproduceerd door Rebecca
van Wittene Producties in opdracht van
Omroep Zeeland, en wordt mede mogelijk
gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie. Er wordt samengewerkt met de PZC
en CBK Zeeland
—	Bekendmaking van de winnaars tijdens de
Dag van de Architectuur in Goes. Steengoed!winnaar is het Hopman Vernielhuis van de
ontwerper Martijn Boelhouwers van buro
MA.AN in Rotterdam. Opdrachtgever is
Scouting Zeeland.

Ro Koster, ontwerper en partner van RO&AD architecten,
woont en werkt sinds 2012 in Zeeland (Middelburg)

Kunst om de kunst is niet wat mij boeit.
Leuk als je tot over je oren in de scene zit,
maar ik denk dat we dit pad vorige eeuw
grondig verkend hebben. Het loopt dood.
Creativiteit daarentegen komt pas net in zijn
kracht. Ik beschouw creativiteit als zuurstof:
we kunnen niet zonder. Jij, ik, wij – ongeacht
of je nu een creatief beroep hebt of niet.

waarde
creëren
is een
kwestie
van
willen
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Ro Koster

Creativiteit levert oplossingen. Hoe kunnen
we culturele waarden bijvoorbeeld inzetten
binnen energietransities of de economie?
Hoe gaan we aan de slag met maatschappelijke problematiek en wat laten we onze
kinderen na?
Wat mij betreft is de crisis een kado. Oude
systemen wankelen en wat er voor in de plaats
komt, voelt soms nog ongewis, maar het
begint wel te gonzen. Kijk naar de bouwsector: van oudsher een kostengedreven systeem.
Tot die tijd was het voor ons architectenbureau nogal eens rommelen in de marge: we
pasten met onze mindset niet lekker in dat
systeem. Totdat de crisis uitbrak en VPRO de
legendarisch geworden Tegenlicht-uitzending
maakte over het Cradle to Cradle principe.
Verduurzamen bleek niet hetzelfde te zijn als
minderen – het bleek een kwestie van anders
denken. En het grappige was: dat deden we
al, bijvoorbeeld door voor een uitgeverij en
een grafisch ontwerpbureau een kantoorinrichting te maken van karton dat even lang
mee zou gaan als hun huurcontract. We
werden ons bewust van het maatwerk dat we
wilden leveren én raakten diep gemotiveerd
door de kracht van het gelaagde ecosysteem.
Ineens viel onze mindset samen met het
nastreven van een positieve footprint.
comfortzones en inzichten
Als je een positieve footprint nastreeft, breek
je automatisch door kolommen heen: economie, geluk, sociale waarden. Je jaagt vooral
de samenhang na tussen die fenomenen. Dat
is wat CBK Zeeland goed heeft aangevoeld:
maatschappelijke problematiek als vertrekpunt nemen, mensen samenbrengen, buiten
hun eigen comfortzone. Dat laatste is belangrijk: een project als Krot of Kans en in het
verlengde daarvan de Biobased Brug tonen

aan hoe vruchtbaar dat kan zijn. Voor Krot of
Kans kwamen mensen naar Axel toe vanuit
heel Nederland, om in een eengezinswoning
te brainstormen of überhaupt een biobased
brug een goed idee was. Weg van hun
bureaus, collega’s, bedrijfscultuur. Dat leverde
niet alleen ideeën en echte kruisbestuivingen
op, maar ook concrete toezeggingen. Dat
bedrijven, onderzoekers en leerkrachten,
bestuurders, ontwerpers én investeerders
samen optrekken, is winst. Samen zullen we
verantwoordelijkheden moeten gaan dragen.
Willen dragen – laten we dat niet vergeten.
Dit soort processen faciliteren is in ieders
belang. CBK Zeeland heeft laten zien dat het
boven de individuele belangen uitstijgt en
een podium weet te verankeren, maar zou
nog wel een strakkere regie kunnen voeren.
Op welk moment schuift welke partner aan?
En welke expertise en kwaliteiten neemt die
persoon mee? Het project Aquacultuur heeft
mij laten inzien dat die sturende rol essentieel
is als het je te doen is om vruchtbare output.
Ik bedoel: reflecteren is leuk, maar ontwikkelen is relevanter. Het feit dat je samen
nadenkt over een product, je allemaal bereid
bent om je verantwoording te nemen, buiten
de gebaande paden wilt zoeken, vereist
ook dat je jezelf prijsgeeft. Als je echt iets
in beweging wilt zetten, moet je dus een
nieuwe, maar veilige omgeving creëren waarin
je elkaar rechtstreeks kunt aanspreken op je
kwaliteiten. Dat ontstaat niet vanzelf, maar
kun je wel sturen – vooral door het opzetten of
ondersteunen van daadwerkelijke projecten.
Ook belangrijk: de dieper liggende waarden
die je met elkaar verkent binnen een project
als de Biobased Brug of Aquacultuur consequent zichtbaar maken. Wat zijn precies de
ontdekkingen? Ook de tussenstappen moet je
teruggeven aan je publiek – frapper toujours.

de waarde van willen experimenteren
Wat dat kan opleveren? Binnen de Biobased
Brug, waarin we streven naar een 100%
biologisch afbreekbare brug, vermoedden
wij als mede initiatoren, dat de winst vooral
te behalen zou zijn op technisch gebied. Met
zoveel partijen om tafel – bouwers, aannemers,
een expertisecentrum, hogescholen, boeren,
fabrikanten en bestuurders – zouden we
gericht kunnen innoveren. Ik keek ernaar als
bouwer en dacht automatisch in ontwerp- en
maakprocessen. Maar de echte winst lag heel
ergens anders: op het sociale vlak. In de wil
om te experimenteren bijvoorbeeld en in het
inzicht dat financieren anders moet dan de
gevestigde financiële sector denkt voor te
kunnen schrijven. Dit zijn waardevolle inzichten
die dit ene project veruit overstijgen: we dragen ze allemaal met ons mee naar volgende
samenwerkingen. Ik zie het als verbindende
kwaliteiten die ons aanspreken op ons mens
zijn en dat is precies waar het mij in mijn werk
ook om te doen is. Ik ontwerp omgevingen
waarin we weer mens kunnen zijn.
Ook ons zelfbeeld kreeg een belangrijke
impuls. Zeeuwen hebben in mijn ogen een
heerlijke no nonsense aanpak, maar zijn veel te
bescheiden in het gaan staan voor de waarden
die ze hebben opgebouwd of die in het DNA
van deze omgeving zijn verankerd. We kunnen
nog veel meer in onze waarde komen en dat is
de weg naar vruchtbare output.
Dragen we samen verantwoordelijkheid of
niet? Kijken we voorbij deze ene pilot of
blijven we ieder voor zich short tracken? Het is
geen optie om idealen los te laten, dan heeft
ons bestaan geen inhoud meer. We zullen er
energie in moeten stoppen. En dat is wat CBK
Zeeland doet: waarde creëren door energie
te sturen.

architectentafels

12.02

landwerk walcheren
Deze presentatie is de eindpresentatie van
het onderzoeksproject van Zela & kompanen.
Het voorgestelde concept Randerij laat zien
hoe het Walcherse platteland in ruimtelijke en
ecologische zin kan worden verrijkt en haar
veerkracht voor de toekomst vergroot. Als
model voor eco-effectief ondernemerschap
biedt het diverse verdienmodellen en een
reeks aan nieuwe gebruiksmogelijkheden,
bouwstenen en ontwikkelingspotentieel.
Landwerk Walcheren is een pleidooi voor
lokaal initiatief en lokale kwaliteiten, en brengt
het groeipotentieel van kleinschalige benaderingen aan het licht.

1
Landwerk Walcheren
2
bruno doedens
3
Jan van Damme en Johan de Koning
4
Carla Schönknecht

17.12

dilemma van de gedeputeerde
In de huidige tijd en situatie is ontwikkeling
van nieuwbouw niet meer de richting waarop
we onze pijlen moeten richten. Het huidige
aanbod van leegstaand vastgoed is dusdanig
ruim dat er in eerste instantie gekeken en
gezocht moet worden naar herbestemming.
— Voor architecten geldt dat ze meer en meer
moeten inzetten op het (creatief) omvormen
van bestaand vastgoed in plaats van het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwbouw. Welke
oplossing hebben architecten voor dit dilem
ma van gedeputeerde Carla Schönknecht?

09.04

van water wijn maken
Bij alle projecten van Bruno Doedens
staat naast deskundigheid en ambacht de
verbeelding centraal. De fascinatie om ‘het
onmogelijke waar te maken’, oftewel ‘om van
water wijn te maken’, én de aandacht voor
de langere termijn en de sociale en culturele
waarden voeren de boventoon. Thema’s
als het mobiliseren van sociale energie
en belangenmanagement zijn belangrijke
aandachtsvelden. Bruno Doedens is ook
betrokken bij Balanceren tussen Zoet en Zout
van de Bewaerschole.

1
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11.06

zegt u ’t maar
Een open dialoog tussen Johan de Koning
en Jan van Damme over de stand van
architectuur.

3

4

1

4
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kunstuitleen

1
Lysandre Begijn
2
Anouk Griffioen
3
Servaas Roelandse
4
Tentoonstelling popup 2

Kunstuitleen de Bevelanden
Westwal 45
4461 CM Goes
telefoon 0113 – 23 37 29
kunstuitleendebevelanden@kpnmail.nl
Kunstuitleen Terneuzen
Bellamystraat 26a
4532 CP Terneuzen
telefoon 0115 – 45 59 40
kunstuitleen@terneuzen.nl
Kunstuitleen Walcheren
Oranjestraat 4
4381 BB Vlissingen
telefoon 0118 – 41 55 05
kunstuitleen@cultuurwerf.nl
40
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CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt
de kunstuitlenen in Goes, Terneuzen en
Vlissingen met de centrale uitleenadministratie en de collectie. Dit doet CBK
Zeeland op basis van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten. CBK Zeeland is
dienstverlenend voor de drie zelfstandige
kunstuitlenen en werkt op 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. 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.

aantal kunstwerken
01.01.2014

2043

aankopen
retour kunstenaar
afgeschreven
verkocht

+ 63
− 111
− 33
− 49

31.12.2014

1913

collectie
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 758 kunstwerken onderdeel van bedrijfsexposities, die
grotendeels rechtstreeks vanuit het atelier
van Zeeuwse kunstenaars worden gehuurd.
De overige 1155 kunstwerken zijn verdeeld
over de drie vestigingen van de Zeeuwse
kunstuitlenen.

1
Frida van Overbeeke
2
Roel Achterberg
3
Lysandre Begijn
4
Marianne Aulman
5
Michiel Paalvast

kunstuitleencollectie online
Een groot gedeelte van de Zeeuwse Kunst
uitleencollectie hangt bij particulieren thuis en
is slechts zichtbaar in kleine kring. De overige
werken zijn verdeeld over de drie particuliere
uitlenen. De digitale catalogus biedt uitkomst:
via internet is een groot deel van de collectie
in al haar diversiteit zichtbaar en bereikbaar.
Via deze catalogus kunnen bezoekers zoeken
op naam, techniek en prijs. De catalogus
is via www.cbkzeeland.nl voor iedereen
toegankelijk.

01.11 / 22.11

popup 2 kunstuitleen
Ter promotie en ondersteuning van de
uitlenen in Zeeland vindt in de maand november de tentoonstelling PopUp 2 plaats.
Gedurende deze tijdelijke kunstuitleen in
Middelburg bij CBK Zeeland, met recente
aanwinsten van o.a. Berend Strik, Anouk
Griffioen, Ben Sleeuwenhoek, Niels Broszat,
Servaas Roelandse, Johan Nieuwenhuize en
Piet Dieleman, kunnen werken direct geleend
worden en meegenomen worden naar huis.

deelnemers

abonnementen

bevelanden
terneuzen
Walcheren

2012

186

2012

2013

2013

2014

2014

171

129

144

122

231

156

187
483

528

178
460

193
520

573

702

124

161

285
209

1

42

2

3

4

198

212

180

5

200

1

3

bedrijfs
exposities

4

5

2

6

7
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1
Bedrijfsexpositie met werk van
Sjaak de Wit
2
Bedrijfsexpositie met werk van
Juul Kortekaas
3
Marcel de Jong
4
Bianca Runge
5
Kees van de Wetering
6
Xandra Donders
7
Adri Geelhoed
45

2014 was een lastig jaar voor CBK Bedrijfs
exposities. In de kranten was duidelijk te
lezen dat zorginstellingen en ziekenhuizen
in zwaar weer verkeren. Dit heeft zijn
weerslag op de exposities die wij daar verzorgen. Zo hebben wij afscheid genomen
van De Wieken in Zierikzee en Stichting
ZorgSaam in Terneuzen. Gelukkig is er een
flink 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 kunstenaars
en daarmee bijdragen aan de kwaliteit van
hun directe werk- en leefomgeving. Bij
het afronden van 2014 is er tevens zicht
op een aantal nieuwe locaties voor de
bedrijfsexposities.

educatie

1

2

3

4

1
Kinderkunstweek, De Cederhof Middelburg
2
Zeeuws Goed Stik Goed, Leeropdracht
Productontwerpen
3
een klas van de Irisschool terneuzen
op bezoek bij de kunstuitleen tijdens de
Kinderkunstweek
4
workshop Sieraden maken met Ineke Otte
46
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Ook in 2014 worden alle activiteiten
vergezeld van een educatief programma.
Per onderdeel wordt gericht gekeken voor
wie en met welk doel het aanbod wordt
vormgeven. Meestal gebeurt dat in nauw
overleg met de leerkrachten. Naast de
schoolbezoeken aan de exposities van CBK
Zeeland organiseren en begeleiden wij een
aantal gerichte projecten.

19.03 / 30.03

kinderkunstweek 2014

achtergrondinformatie
De commissie Kinderkunstw eek heeft in
2012 het initiatief genomen tot het ontwikkelen en organiseren van de Zeeuwse
Kinderkunstweek (KKW). Ze bestaat uit een
vertegenwoordiger van het CBK Zeeland,
de centra voor Kunsteducatie, University
of Applied Sciences, vertegenwoordigers
uit het basisonderwijs en een projectcoördinator plus ondersteuning. Zij richt
zich daarbij op kinderen in de leeftijd
van vier tot twaalf (basis- en speciaal
onderwijs).
—
In september 2013 is de Stichting
Kinderkunstweek opgericht. Vanuit CBK
Zeeland maakt Kathrin Ginsberg deel uit
van het Stichtingsbestuur en heeft zitting
in de commissie.
—
De KKW wordt georganiseerd naar
analogie van de (landelijke) Kinder
boekenw eek op een jaarlijks terugkerend
vast moment, gekoppeld aan een thema.
—
Naast de hiervoor genoemde instellingen
wordt er ook samengewerkt met het
Zeeuws Museum, de Zeeuwse bibliotheken,
Toonb eeld (centrum kunsteducatie
gemeente Terneuzen), Zeeuwse galeries en
beeldende kunstenaars.
doelstellingen
Haar belangrijkste doel: aandacht voor
moderne en eigentijdse beeldende kunst
jaarlijks via een Kinderkunstw eek (eind
maart / begin april) stimuleren en verdiepen. De stichting richt zich op de kinderen
via de leerkrachten en hun ouders /verzorgers. Daarnaast wil de KKW stimuleren
dat kinderen een speciaal ontworpen
kunstwerk kopen (€10 in oplage) van een
bekende kunstenaar, zodat ook kunst
verzamelen al jong wordt gestimuleerd.
deelname
In 2014 nemen drieënzestig scholen deel.
Daarbij worden ongeveer zevenduizend
kinderen bereikt van het basis- en speciaal
onderwijs in Zeeland.
48

het ideeënboek
Marja Geerse en Johan de Koning hebben
voor 2014 het ideeënboek Architectuur en
beeldende kunst samengesteld en geschreven. Dit boek is een concrete handreiking met
achtergrondinformatie voor de leerkrachten
om de KKW zinvol en kwalitatief inhoud te
geven. Het Ideeënboek is gebaseerd op
didactische uitgangspunten waarmee scholen
hun deelname kunnen verantwoorden in
overeenstemming met de kerndoelen voor
het basisonderwijs. Dat ideeënboek kan een
belangrijk document zijn voor de scholen om
kennismaking en verdieping in beeldende
kunst te stimuleren. In het ideeënboek worden
per leeftijdsgroep suggesties gegeven voor
leerkrachten om leerlingen creatief te laten
werken met materialen naar aanleiding van de
kennismaking met werk(en) van kunstenaars.
kunstwerk in een beperkte oplage
In 2012 ontwierp beeldend kunstenaar
Marinus Boezem in opdracht van de KKWcommissie een kunstwerk n.a.v. het thema
Beweging. Met een volle Kinderkunstbon
konden kinderen voor € 10 een gesigneerd
en genummerd exemplaar kopen. In 2013
ontwierpen Paul en Menno de Nooijer drie
kunstwerken n.a.v. het thema Licht. Voor de
KKW 2014 ontwerpen de architect Johan de
Koning en de beeldend kunstenaar Servaas
Roelantse een kunstmaquette waarvan er 267
besteld worden door de kinderen. Zo worden
kinderen al jong in de gelegenheid gesteld
hun eerste kunstwerk te kopen.

1
Kunstmaquette van Johan de Koning
en Servaas Roelandse
2
Leerlingen brengen een bezoek aan de
tentoonstelling Zeeuws Goed Stik Goed

07.12 / 16.01

zeeuws goed stik goed
In het kader van de tentoonstelling Zeeuws
Goed Stik Goed ontwikkelen voorjaar 2014
veertien Technasium leerlingen uit de 5e klas
van het VWO Nehalennia Zeeuwse producten,
uiteenlopend van bonbons op basis van
gedroogd zeewier tot zandzuigertjes bij
strandovergangen om zand uit de schoenen
te zuigen. Het project werd begeleid door
CBK Zeeland coördinator Thom Schaar.
13.01

In het kader van HZ Cult verzorgt Ineke Otte
op 13 januari 2015 een workshop sieraden
maken voor de studenten van de Hogeschool
Zeeland.

1

2

John Louws, projectleider Kinderkunstweek, woont sinds 1975 in
Zeeland (Middelburg)

Kinderen worden nog niet gehinderd in hun
kijken naar kunst, zij stellen zich open voor
nieuwe indrukken. Een kleuter doet in zijn
waarnemingen niet onder voor een twaalfjarige. Ze kunnen je allebei versteld doen staan
door hun nieuwsgierigheid en onbevangen
waarneming.
Eigenlijk hebben we de Kinderkunstweek
te danken aan schrijver Ted van Lieshout.
Hij was uitgenodigd door CBK Zeeland
voor een lezing ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek van 2011. Tijdens de borrel
na afloop vroeg Van Lieshout zich hardop af
waarom er alleen een Kinderboekenweek bestaat. Waarom niet ook een Kinderkunstweek?
unieke samenwerking
Die bal hebben we opgepakt met alle
Zeeuwse instellingen voor kunst- en cultuureducatie. CBK Zeeland draagt het initiatief

als centrale organisatie. Deze samenwerking
mag je gerust uniek noemen. Als het gaat om
samenwerken, denken we toch nog vaak als
‘eilanders’, maar binnen de Kinderkunstweek
is het gelukt om elkaar echt te versterken.
De commissie Kinderkunstweek bedenkt het
thema – dit jaar was dat Architectuur in de
kunst. Leerkracht Marja Geerse en architect
Johan de Koning schreven het ideeënboek
voor leerkrachten. Daarnaast geeft de website
veel achtergrondinformatie, suggesties en
tips. De galeries en musea die meewerken
zijn vrij om verder invulling te geven aan
het thema. En dat gebeurt volop! Dankzij
ieders inzet namen aan deze derde editie al
65 scholen voor basis- en speciaal onderwijs
deel. 7000 kinderen gingen in 2014 op pad en
maakten kennis met kunst in hun omgeving.
Het kunstwerk dat kinderen bij elkaar kunnen
sparen met hun Kinderkunstbon, kost € 10.

Zo raken ze vertrouwd met het feit dat kunst
ook een waarde vertegenwoordigt. Het zelf te
bouwen kunstwerkje van plexiglas en kleurige
paneeltjes, geïnspireerd op het architectonisch ontwerp van Jaap Bakema voor het
stadhuis van Terneuzen, werd bedacht door
architect Johan de Koning en beeldend kunstenaar Servaas Roelandse. Bijna 300 kinderen
kochten het kunstwerk dit jaar.
kinderen slechten de drempel voor ouders
Ouders raken iedere editie steeds duidelijker
betrokken bij de Kinderkunstweek. Ze
berichten via Facebook en Twitter over de
activiteiten van de kinderen op school, want
er wordt in die tien dagen veel gemaakt,
gebouwd én gedeeld via de speciale website.
Ook staan er in het ideeënboek wandelingen
beschreven die je met kinderen kunt maken
langs kunstwerken in hun eigen omgeving. We
krijgen ook terug van ouders dat ze voor het

eerst een galerie binnenstappen. De kinderen
nemen hen op sleeptouw bij het verzamelen
van stickers voor hun Kinderkunstbon. En
dan blijkt dat de drempel minder hoog is
als ze vaak dachten. Kijk, dan is onze missie
geslaagd.
Eind 2014 hebben we met elkaar de ambitie
uitgesproken om het concept van de Kinder
kunstweek binnen Zeeland te vervolmaken,
maar ook om onze opgebouwde expertise
stap voor stap te gaan delen met instellingen
en scholen daarbuiten. We presenteerden
het project al in het Rijksmuseum tijdens een
conferentie van het Landelijk Kennisinstituut
voor Cultuureducatie en Amateurkunst. De
eerste gesprekken met Tilburg en Beveren
(Vlaanderen) zijn geagendeerd. Met de verkoop van pakketten aan deze regio’s kan de
stichting mogelijk de basis leggen voor een
landelijke Kinderkunstweek.

onbevangenheid
en enthousiasme
delen Inspireert
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John Louws

1

2

slibreeks

3

De Slibreeks wordt sinds 1977 uitgegeven
en vormt een bijzondere serie kleine boekjes, die lezers met literaire belangstelling
de kans wil geven om gemakkelijk en tegen
een aantrekkelijke prijs kennis te maken
met het werk van bekende en onbekende
auteurs. Alle boekjes in de Slibreeks zijn
bijzondere uitgaven: het is een eerste
vertaling of een opvallend debuut, maar
belangrijk is dat de teksten nog niet eerder
in Nederland zijn gepubliceerd.
In 2014 verschenen:
145	De stad van Morandi
Jan Brokken
isbn 978-90-6354-000-5
	In De stad van Morandi volgt Jan Brokken
de voetsporen van de door hem bewonderde
schilder Giorgio Morandi in Bologna. Morandi
reisde nooit en bracht zijn hele leven in
Bologna door. De novelle van Jan Brokken
is dan ook een ode aan de schilder en zijn
Italiaanse provinciestad en past mooi bij het
thema van de Boekenweek 2014: reizen.

5

146	Storage for distorted matter (case P.M.)
Loek Grootjans
isbn 978-90-6354-189-7
	De zaak Piet Mondriaan. Dit boekje is een
gedeeltelijke weerslag van het jarenlange
project van de kunstenaar Loek Grootjans en
wordt gepresenteerd op de plek waar het
onderzoek naar het Zeeuwse Licht plaatsvindt: op het strand tussen Westkapelle en
Domburg.

4
1
Jan Brokken
2
De stad van Morandi
3
Frits de Coninck, kunstcriticus en vriend
van loek grootjans, presenteerde Boekje
146 op het strand tussen Westkapelle en
domburg.
4
Loek Grootjans
5
Storage for distorted matter (case p.m.)
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Boekje 146 is het laatste nummer dat wordt
uitgegeven door CBK Zeeland. Na ruim
dertig jaar de Slibreeks te hebben verzorgd,
draagt CBK Zeeland het uitgeverschap over
aan uitgeverij Den Boer De Ruiter. Wij zijn
ervan overtuigd dat met deze overdracht de
Slibreeks haar lange historie kan continueren
en haar bijzondere positie kan behouden.

organisatie

Kathrin Ginsberg
directeur / bestuurder
Thom Schaar
coördinator beeldende kunst & vormgeving
Annie de Nooijer-van Belzen
financiële administratie & bureaucoördinator
Andre Kwakernaak
projectmedewerker architectuur
Karlijn Haars
coördinator bedrijfsexposities (tot 1 juli)
Johanna Eikenhout-Salamony
administratief medewerker
Thecla Gjeltema
medewerker fotografie

Johanna Eikenhout-Salamony
Karlijn Haars
Thecla Gjeltema

Thom Schaar
Andre Kwakernaak
Annie de Nooijer-van Belzen
Kathrin Ginsberg

4,2 fte
167 uur

Staand VLNR:
Johanna Eikenhout-Salamony, Thom Schaar,
André Kwakernaak, Thecla Gjeltema
Zittend VLNR:
Annie de Nooijer-Van Belzen, Kathrin Ginsberg
Rondom een Ontwerp van Gino Anthonisse,
Zeeuwse Lichting 2014
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1
Lonneke Pastoor, Jan de Heer,
Tamara Dees
2
Cees Beindorff Bij Zijn portrettekening
door Sam Drukker

raad van toezicht
Jan te Veldhuis (voorzitter), Cees Beindorff,
Dennis Bernhard, Jaap Bos, Paul Favier,
Ria Geluk.
	In 2014 is de Raad van Toezicht vijf maal in
vergadering bijeen gekomen. Jan te Veldhuis
en Cees Beindorff namen eind 2014 afscheid
als lid van de Raad van Toezicht. Met grote
inzet en veel wijsheid hebben zij jarenlang
vorm en inhoud gegeven aan de Raad van
Toezicht. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!

2

beoordelingscommissie beeldende
kunstenaars / idoc
Tamara Dees, Femke Gerestein (vanaf juni),
Jan de Heer, Lonneke Pastoor (beide tot juni).
	De commissie IDOC is in 2014 tweemaal
bijeengekomen. Na bijna zeven jaar zitting te
hebben gehad in de beoordelingscommissie
hebben Jan de Heer en Lonneke Pastoor
afscheid genomen van commissie IDOC. Met
de komst van Femke Gerenstein halverwege
2014 is de commissie weer compleet.
redactiecommissie slibreeks
Simon Blaas, Roos Custers, Marinus van Dijke,
F. van Dixhoorn, Marc van der Graaff,
Wim Hofman.

1
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Financiën
	Baten
producten/diensten
fondsenwerving
subsidies

€ 511.997
€ 129.537
€ 49.906
€ 332.554

rentebaten

€

	Lasten
activiteiten
personeel
bureau
afschrijving
overig

€ 526.438
€ 178.411
€ 262.672
€ 68.015
€
4.644
€ 12.696
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499

Resultaat
− € 13.942

Jan te Veldhuis droeg zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht eind
2014 over aan Hans Codée. Ze hebben elk hun eigen stijl van besturen,
maar over één ding zijn ze het roerend eens: om professioneel te kunnen
blijven werken, de kunst waardig, is samenwerken een absolute voorwaarde.
	Te Veldhuis

	Codée

In de tien jaar dat ik het CBK Zeeland heb
mogen volgen, veranderde het klimaat waarin
Kathrin Ginsberg en haar collega’s werken
enorm. In de eerste jaren kon er veel, maar er
kwam een omslag in het denken over kunst:
nut, rendement, een blije beleving is wat tegenwoordig wordt verwacht. Gerealiseerd met
minder middelen. Hoe zorg je er dan voor dat
de culturele sector niet een dubbel stiefkind
wordt? Jonge kunstenaars en kunstenaars
uit het buitenland hebben ook nog eens de
handicap dat ze niet kunnen bogen op de
grotere naamsbekendheid van een Concert
at Sea of een Nazomerfestival. De schade
kan meevallen zolang de Provincie cultuur
beschouwt als kerntaak en dat zal telkens weer
opnieuw verankerd moeten worden.

Ik zie vooral de creatieve rol die het CBK
Zeeland daarin op zich heeft genomen als een
kracht met toekomst.

	Codée

	Codée

De kunstinstellingen kunnen zichzelf ook beter
borgen door zich coöperatief op te stellen en
samen te streven naar efficiënt werken. We
hebben immers hetzelfde doel voor ogen:
professioneel kunnen werken, met behoud
van wat iedereen heeft opgebouwd. Ook
bestuurders kunnen gerichter samenwerken.
Het heeft geen zin om elkaar te bestrijden, wel
om elkaar te versterken.

Zoals Polder Peil landbouw en kunst verbindt
op een natuurlijke manier, zo zie ik ook mo
gelijkheden voor kunst in of met de industrie.
We zijn gewend om door de stad te lopen en
kunst te bekijken, maar waarom niet op een
industrieterrein? Daar zouden de bewoners
van dit soort terreinen veel meer moeite
voor mogen doen. Ze zouden niet alleen
de werkomgeving kunnen veraangenamen,
maar ook mensen meer betrekken bij hun
werkgebied, bijvoorbeeld via kunst. Kathrin
is in charge, maar ik ben ervan overtuigd dat
het kan werken, omdat het CBK Zeeland heeft
bewezen een visie, contacten en kennis in
te kunnen zetten. En dan maakt creativiteit
dat je start met een glas dat al voor de helft
gevuld is.

	Te Veldhuis

Met maar 4,2 FTE wordt er al heel veel voor
elkaar gebokst – inclusief het zelf binnenhalen
van 30 tot 40% van gelden. Dat is de katalysatorfunctie die we meermaals hebben bewezen. Maar ik zie ook andere kansen. Zeeland is
een cultureel landschap, waarin je bezoekers
kunt trekken voor een programma van een
paar dagen. De Kinderkunstweek heeft al
laten zien dat het kan: door inhoudelijk samen
op te trekken genereer je gerichter publiek.
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	Te Veldhuis

Klopt. Kijk maar naar de onwennigheid bij
gemeentebesturen die betrokken waren bij
Krot of Kans. Ze zijn nog niet gewend dat
je meedenkt, maar geven terug dat het wel
werkt.
	Codée

Dit soort processen kent ook geen eind
punten, je moet voortdurend blijven prikkelen. Een samenleving wil van zichzelf niet
veranderen.
	Te Veldhuis

Druppelsgewijs kun je zaken in beweging
brengen.

toezicht houden is
vooruitzien
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Jan te Veldhuis

Hans CodéE

colofon
Jaarverslag 2014
CBK Zeeland
tekst
Manon Berendse / CBK Zeeland
fotografie
Lysandre Begijn (40:1, 43:3) / niels broszat
(15:3) / Gemeente Terneuzen (23:2) / studio
haak & visser (22:1) / teja van hoften (18:1;2) /
mechteld jansen (18:3) / buro Ma.an (26) /
Lex de Meester (59:2) / Anda van Riet (28) /
gerco de ruijter (30:1;2) / Ivo Wennekes (21) /
CBK Zeeland (Overig)
ontwerp
Martijn de Wilde
druk
Drukkerij tripiti rotterdam
Papier
Munken Polar 120 g, 300 g / Calco 180 G
oplage
300 exemplaren
beeldrechtdisclaimer
Foto’s en illustraties zijn van genoemde
partijen, organisaties en fotografen,
tenzij anders vermeld. Op afbeeldingen
berust beeldrecht. Wij zijn ons dit
terdege bewust en hebben met grote zorg
gepoogd rechthebbenden te achterhalen.
We vragen de rechthebbenden die wij niet
hebben kunnen bereiken, zich te wenden
tot CBK Zeeland.

Balans 17
4331 BL Middelburg
telefoon 0118 – 611 443
info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl
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01
TIEN JAAR CBK ZEELAND

2005

03.01 / 17.02
aankoopronde:
provinciale kunst
collectie
BK / Expositie

06.03 / 17.03
Tape I
BK / Project, Expositie

11.03 / 05.04
Plat Zeeuws
V / Expositie in
Gemeentehuis Zierikzee
16.03
tweede huis
a / debat

03.04 / 19.04
Tape II
BK / Project, Expositie
13.04 / 26.05
Plat Zeeuws
V / Expositie in
Kunstuitleen goes

29.04
Inspiratieavond
V / Lezing in Kunstuitleen
goes
01.06
Forumavond

28.11 / 20.01
Ronald de Ceuster:
Installatie
BK / Expositie

01.12
Publicatie Plat Zeeuws
v / Presentatie in de
drvkkery middelburg

25.06 / 06.08
Plat Zeeuws
V / Expositie in atelier deux
mille un retranchement
01.07
dag van de architectuur:
gebouwenvoorraad
1945-1975
a / symposium in
timmerfabriek vlissingen

06.07
ouderenzorg en
architectuur
a / debat

07.07 / 20.08
Grafiek & zo
BK / Expositie in de
Drvkkery middelburg
16.07 / 30.10
Verborgen lanen
BK / Project

27.08 / 01.10
Plat Zeeuws
V / Expositie in openbare
bibliotheek roosendaal

25.09 / 11.11
Giel Louws: Zelfportret
BK / Expositie
01.10 / 15.12
Zeeuwse Nieuwe
BK / Project
08.11
wonen in 2015
a / debat

25.11
Publicatie Plat Zeeuws
v / Presentatie

07.01
PAINT THE SKY:
creatieve jongeren
beschilderen vliegers
V / workshop

2007

10.10
Architectencafé 4
A / discussie

07.12
stadhuizen in zeeland
a / debat

07.01
Zeeprik #2
V / magazine

2006

07.01 / 19.01
Long List Live
V / presentatie

05.02 / 24.02
Zeeuwse Lichting 2005
BK V A / expositie

05.02 / 18.03
Zeeuwse Lichting 2006
BK V A / expositie

05.03 / 20.04
Vrouwen uit de Bijbel
BK / expositie

08.02 / 25.03
Kathelijne Roosen:
Motel Insomnia
BK / project, expositie
Timmerfabriek Vlissingen

18.03
Genesis 3
BK / lezing

25.03
Stop de Beeldenstorm
BK / lezing
01.04
De Godin in de Bijbel
BK / lezing

07.04
Excursie Landart
A / excursie Flevoland

V / Discussie

05.06 / 04.09
Zomeratelier:
Grensgevallen
BK / Project, expositie

15.12 / 15.01
Zeeuwse kunstenaars
overwinteren in Veere
BK / expositie in Grote
Kerk Veere

19.04
Voorlichtingsavond
Belastingdienst
V / voorlichting

26.04
School in de stad
A / debat in RPCZ Vlissingen
01.05 / 26.05
Jan Melis:
Luctor et Emergo
V / expositie

04.06 / 02.07
Nieuw Tij
A / expositie, prijsvraag

08.06
Zeeuwse Nieuwe
BK / presentatie

24.06
Dag van de Architectuur
A / Evenement
08.07 / 01.10
Nederland-België
België-Nederland
BK / project, expositie
Fort Ellewoutsdijk
17.07 / 11.09
Zomeratelier:
1/1 almost genuine
BK / project, expositie

20.09
Zwakke schakels in de
zeewering
A / debat
12.10
Zeeprik #1
V / magazine

05.11 / 15.12
PS Huisjes
A / expositie

08.11
WeLstand
A / debat

07.03
Architectencafé 1
A / discussie

16.03 / 18.03
Woning Expo
BK / expositie in
Zeelandhallen Goes
01.04 / 18.05
Portretten
BK / expositie

11.04
Architectencafé 2
A / discussie

25.04
Retro versus modern
A / debat in Stadhuis
Vlissingen
06.05
Zeeprik #3
V / magazine

23.05
Insel Hombroich
BK / excursie Neuss (D)
13.06
Architectencafé 3
A / discussie

23.06
Dag van de Architectuur
A / evenement
23.06 / 16.07
De wereld van het kind:
tijdelijk verblijf op
school
A / expositie
16.07 / 02.09
Zomeratelier:
the painting battle
BK / project, expositie

05.09
Moderne monumenten
A / minisymposium
Vlissingen
14.09 / 19.10
Nieuw Zeeuws product
V / expositie

29.09 / 28.10
Vier vrouwen van Veere
BK / expositie in Museum
de Schotse Huizen Veere

07.10
Zeeprik #4
V / magazine

17.10
Licht uitgelicht
A / debat in Sterrenwacht
Middelburg

04.11 / 11.01
Ben Sleeuwenhoek en
Bernd Trasberger: Berlin
BK A / expositie

24.04
De toegevoegde waarde
van design
V / workshop

24.04 / 29.12
Geen thuis, wel een
toekomst
BK / expositie op 20
locaties in Zeeland en
bij het ministerie van VWS
Den Haag

23.05 / 30.05
Rotarart: ART & NATURE
BK / manifestatie in Grote
of Maria Magdalenakerk
Goes

19.11 / 07.01
Nieuwe Zeeuwse Nieuwe
BK / expositie in Stadhuis
Terneuzen

01.06 / 30.06
Westerschelde: water
scheiding, ruggengraat
of verbindende ruimte?
A / expositie

21.11
Verevening: lust of last?
A / debat bij Provincie
Zeeland

04.06
Mooi Zeeland: bepaalt u
hoe Zeeland eruitziet?
A / discussie

12.12
Architectencafé 5
A / presentatie

25.06
Ecologisch belang
Westerschelde: natuur
weg uit vaarweg?
A / debat

14.12 / 14.01
Zeeuwse kunstenaars
overwinteren in Veere
BK / expositie in Grote
Kerk Veere

2008

16.01 / 23.01
De Elementen
BK / project, expositie

03.02 / 21.03
Zeeuwse Lichting 2007
BK V A / expositie
18.02 / 22.02
Ontmoetingen /
Onderweg
BK / project, expositie
in Theo van Doesburg
Centrum Vlissingen

05.03
De ideologie voorbij,
architectuur als
ambacht
A / discussie

20.03
Beschildering Kunstkeet
Omroep Zeeland
BK / workshop
06.04 / 16.05
We hangen!
V / expositie

09.04
Westerschelde:
verbindend of scheidend
element?
A / discussie

16.04
Anthon Beeke
V / lezing in filmzaal
Provincie Zeeland

18.04 / 24.05
We hangen!
Zeeuwse poster 1841– 2006
V / expositie in Zeeuwse
Bibliotheek
23.04
Westerschelde als
economische drager
A / debat

01.07 / 15.08
Zomeratelier:
de schepping in 6+1 weken
BK / project, expositie
06.07
Zeeprik #5
V / magazine

11.07
Land, art in de Zeeuwse
Wilhelminapolder
BK / start project
29.08 / 21.11
Krijn de Koning:
Twee werken
BK / expositie

09.09
Meer resultaat en
rendement voor
vormgever en klant
V / workshop

17.09
Stedelijke fronten langs
de Westerschelde
A / debat
21.10
De tunnel als kunstwerk
A / discussie
14.11
kunstinzeeland.nl
BK / lancering website
19.11
Afsluitend
Westerscheldedebat
A / debat

07.12 / 16.01
De Rotterdamse selectie
BK / expositie
10.12
De Eengezinswoning
A / discussie
12.12
Museumnacht
Middelburg
BK / evenement

19.12 / 11.01
Zeeuwse kunstenaars
overwinteren in Veere
BK / expositie in Grote
Kerk Veere

25.11
Kansen in Zeeland
A / debat

13.10
Architectentafel 4
A / discussie

04.07 / 16.11
Krot of kans: Oostburg
A / project

27.08 / 30.11
Krot of kans: Axel
A / project

19.10
Kinderen & Kunst
V / lezing

2009

06.12 / 22.01
Koen Vermeule:
Out and About
BK / expositie

18.07 / 21.10
Zomeratelier: in het
licht van Mondriaan
BK / project, expositie

28.08
Krot of kans
inloopavond
A / informatieavond in
Malpertuus Clinge

09.01
Uitreiking CBK Zeeland
Stimuleringsprijs 2008
BK / prijsuitreiking

16.12
De nieuwe kerkgebouwen
van Zeeland in de
afgelopen 25 jaar
A / discussie

01.02 / 20.03
Zeeuwse Lichting 2008
BK V A / expositie

2010

17.02
Opdrachten verwerven,
netwerken, samenwerken
V / workshop

04.02
Stedenbouwdebat:
verblijf in Vlissingen
A / debat

04.03
Architectuur van het
radicaal eclecticisme:
kunst of kitsch?
A / discussie

07.02 / 20.03
Zeeuwse Lichting 2009
BK V A / expositie

10.03 / 02.05
We hangen!
V / expositie

05.04 / 03.05
Bloem & vaas
V / expositie

08.04
Het nieuwste Walcheren:
landschap als leidraad
A / discussie

15.04
Minder levenslange
inwoners, meer tijdelijke
verblijvers
A / debat te Heinkenszand
25.04 / 12.07
Land, art in de Zeeuwse
Wilhelminapolder
BK / expositie
15.05 / 26.06
Freedom4all
BK / expositie

03.06
And the winner is…
A / discussie

24.06
Landschap als leidraad
A / debat in Roompot
Marina te Wissekerke
01.07 / 21.08
Zomeratelier:
Begegnung am Strand
BK / project, expositie
04.09 / 16.10
Kansen in Zeeland
A / expositie
16.09
De vitale stad
A / debat

07.10
Wat voor gevolgen heeft
bevolkingskrimp voor
vormgeving van de stad?
A / discussie
01.11 / 20.11
Verleiden met vorm:
10 jaar De Wilde Zeeuw
V / expositie
14.11 / 13.12
Nieuw Zeeland
BK / expositie in CBK
Rotterdam

17.02
Stedenbouwdebat:
verblijf in Middelburg
A / debat
02.03 / 24.04
We hangen!
V / expositie

14.04
Architectentafel 1
A / discussie

22.04
laagWATER:
expertmeeting
A / presentatie

27.04 / 21.05
Bloedkoralen van
de Oosterschelde
A / expositie
06.06 / 09.07
Plat Rotterdams
BK / expositie

16.06
Architectentafel 2
A / discussie

23.06
Dag van de architectuur:
de Zeeuwse schaal
A / excursie, debat
19.07 / 17.09
Zomeratelier:
Vlammenstad
BK / project, expositie
08.09
Architectentafel 3
A / discussie

15.09
laagWATER:
confrontatieb ijeenkomst
A / presentatie
15.09 / 15.10
Wandeling.XX
A / project in
Laboratorium voor
Architektuur Middelburg

24.09
keuze fotografen CRISIS!
V / project
03.10 / 12.11
Voorbeeldig verbeeld
V / project, expositie
04.10
Van Poe tot Pooh
V / lezing

20.10
De Grote
TekenTentoonstelling
V / workshop

22.10
Middag van de
ruimtelijke kwaliteit
A / excursie, debat

10, 11, 17, 18, 24, 25.09
Een zee van kunst
BK / expositie in Polderhuis
Middelburg

05.10
Krot of kans komt naar
u toe!
A / presentatie

03.11
De Grote
TekenTentoonstelling
V / workshop

04.11 / 20.01
CRISIS!
BK / project, expositie

24.11
laagWATER:
slotbijeenkomst
A / presentatie

19.11
Eerste uitzending serie
OverNieuw
A / Omroep Zeeland tv

24.11 / 12.01
laagWATER
A / expositie

15.12
Architectentafel 5
A / discussie

2011

06.02 / 19.03
Zeeuwse Lichting 2010
BK V A / expositie
21.03
Onthulling: Moluks
monument
BK / presentatie te
Westkapelle

11.09 / 8.11
Ontmaskerde stad
A / acht lezingen
15.10
My architect
A / lezing, film

25.10
Maakbaarheid van
de stad
BK V A / symposium

26.10
Leefbaarheid van de stad
BK V A / symposium

18.01
Architectentafel 1
A / discussie

19.12
Architectentafel 5
A / discussie

05.02 / 16.03
Zeeuwse Lichting 2011
BK V A / expositie

2013

07.03
Architectentafel 2
A / discussie

03.02 / 22.03
Zeeuwse lichting 2012
BK V A / expositie

17.04
Architectentafel 1
A / discussie

13.04
Architectentafel 2
A / discussie

03.04 / 26.06
Herhalingen serie
OverNieuw
A / Omroep Zeeland tv

15.05
Architectentafel 2
A / discussie

26.04
HZ Cult
A / excursie, lezing

12.04
Architectentafel 3
A / discussie

08.06
Architectentafel 3
A / discussie

22.06
OnderwijsDag van de
Bouw
A / presentatie

25.06
Dag van de Architectuur:
Architectenspreekuur
A / evenement

09.10
Architectentafel 4
A / discussie

09.11
Onthulling: Ode aan
Charley Toorop
BK / presentatie te
Westkapelle

02.04 / 31.08
Krot of kans: Terhole
A / project

27.05
OnderwijsDag van de
Bouw
A / excursie

19.09 / 03.11
Zoet-Zout-Zee-Land
A / expositie

02.12 / 18.01
Façade 2012: afterparty
BK V A / expositie

07.04 / 05.05
We hangen!
V / expositie

13.05 / 18.07
Amuse:
30 jaar Provinciale
KunstCollectie Zeeland
BK / expositie

16.09 / 29.12
Krot of kans:
Zonnemaire
A / project

2012

30.03 / 20.04
We hangen!
V / expositie

11.04
Augmented reality
V / workshop

31.08
Zomeracademie Zeeland:
hedendaagse helden
BK / symposium

08.11 / 01.12
PopUp Kunstuitleen
BK / expositie

28.11 / 30.03
Krot of kans:
Sas van Gent
A / project

13.03 / 24.03
Kinderkunstweek
BK / project

16.03
Architectentafel 1
A / discussie

06.08 / 07.08
Warp Artist Village
Summer 2013
BK / presentatie

15.11
Authenticiteit in de
beeldende kunst
BK / symposium in Zeeuws
Museum

22.03 / 01.04
Kinderkunstweek
BK / project

03.04 / 01.05
We hangen!
V / expositie

01.07 / 06.09
Zomeratelier:
driven by heroes
BK / project, expositie

16.05
Architectentafel 4
A / discussie

10.06
Het geheim van
Lamswaarde
A / project

13.06 / 10.08
Façade 2012:
mijn droomhuis
BK V A / expositie

17.08 / 18.11
Façade 2012: niets is
wat het is, alles is wat
het lijkt
BK V A / manifestatie
Middelburg

25.08
De stad en authenticiteit
BK V A / symposium

16.05 / 21.06
Zilveren Camera
BK / expositie

27.05
Martijn Beekman
BK / lezing
01.06
Dennis Wisse
BK / workshop

07.06
Marinus Boezem: Passage
BK / overdracht aan
Gemeente Middelburg

14.06
Grensevent: wat te doen
met de grens?
A / symposium
20.06
Architectentafel 3
A / discussie

01.07 / 05.07
Summer course: drawing
in the 21st century
BK / workshop

15.11
Onthulling:
Maayken Evertsen
BK / presentatie te
Vlissingen

27.11
Architectentafel 5
A / discussie

07.12
3D-printen
BK / workshop

07.12 / 17.01
Anne-Marie van Sprang
& Lysandre Begijn:
Fragile movements
BK / expositie

2014

02.02 / 21.03
Zeeuwse lichting 2013
BK V A / expositie
06.02
Krot of Kans:
Zonnemaire
A / Presentatie

12.02
Architectentafel 1
A / Discussie

09.04
Architectentafel 2
A / Discussie
16.04
Communicatienet
BK / Bijeenkomst

15.05
Biobased Brug
a / Symposium in Biobased
trainingscentrum
Terneuzen
15.05
Van beeldende vorming
tot outsider art
BK / minisymposium i.s.m.
Zomeracademie Zeeland
25.04
Onthulling: Polder Peil
BK / presentatie in de
Wilhelminapolder
26.05 / 25.06
We hangen!
V / Expositie

01.06
Bob van Dijk
V / Lezing

11.06
Architectentafel 3
a / Discussie

21.06
Dag van de Architectuur
A / Evenement

30.06 / 04.07
Summer course: Drawing
in conceptual art
BK / workshop
07.07 / 07.09
Zomeratelier:

pointing elsewhere
bk / project, expositie

05.08
Krot of Kans:
Zierikzee, Havenpark 27
A / Presentatie

13.09
Bollen, Boeren en beton
BK / Première Film By the
Sea Vlissingen
13.09 / 24.10
Femke Gerestein &
Teja van Hoften:
To be body
BK / Expositie

01.10
leefbaarheid binnenstad
Zierikzee
a / Symposium
16.10
To be body
BK / Symposium

15.03
Janne van Gilst:
Fotografie
BK / Workshop

07.12 / 16.01
Zeeuws goed stik goed
V / Expositie

19.03
Nestorenlunch
BK / Jubileum

17.12
Architectentafel 5
a / discussie

01.04
eerste uitzending serie
Steengoed!
A / Omroep Zeeland TV

13.01
Ineke Otte: sieraden
maken
BK V / Workshop hz cult

06.04 / 16.05
Guido Lippens & Niels
Broszat: Tussenruimte
BK / expositie

cbk zeeland
balans 17
4331 bl middelburg
telefoon 0118 – 611 443
info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl

