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Face
Your
Freedom

a een intensieve periode van
voorbereiden, zoeken en aftasten
vormde zich het programma van de manifestatie FAÇADE 2017. Met de kennis,
ervaringen en lessen van 2012 konden
we genieten van het proces waar de
ideeën gestalte kregen en de verschillende onderdelen samenvielen.

INLEIDING

Kathrin Ginberg
Directeur/bestuurder CBK Zeeland
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CBK ZEELAND

oor een kleine organisatie met
slechts 4 fte’s is een dergelijke
organisatie alleen goed te doen met
de medewerking van vele vrijwilligers
zoals van de Soroptimisten die als
gastvrouwen vele groepen hebben rondgeleid, en de deskundige
zelfstandigen waar we een goede en
hechte band mee hebben en die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd.
Het thema van FAÇADE 2017
kreeg naast de verbeelding van de 15
kunstenaars een verdere verdieping
met de lezingen van Christien Brinkgreve en Eric Koenen en het symposium met als keysprekers Donald Loose
en Lieke Asma onder leiding van Nico
Out. De fotografieworkshop verzorgd
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door Anne Breel leverde ontroerende
beelden op. En billboards met de 14
Middelburgers kan niemand zijn ontgaan. Het verhaal achter deze gezichten werd in een publicatie bijeengebracht. Tot maart 2018 verschenen
deze verhalen wekelijks in de Bode,
huis aan huis blad voor Walcheren.
FAÇADE 2017 heeft een belangrijk
deel van de inzet en tijd gevraagd.
Maar we hebben ons niet enkel daartoe beperkt. Ook dit jaar hebben we
een mooie eigenwijze groep net
afgestudeerde kunstenaars en vormgevers met Zeeuwse roots kunnen
presenteren. We zullen ze zeker
blijven volgen. Van enkele weten we
al dat ze zullen deelnemen aan ons
Zomeratelier van 2018.

INLEIDING

ichtte FAÇADE 2012 zich op de architectuur van Middelburg, in 2017 stond de façade van de mens centraal. Wat zit
er achter de façade en hebben wij een façade nodig om ons echt
vrij te voelen of is de façade niet meer nodig als je in vrijheid
leeft en je je vrij kunt voelen.
Een belangrijke aanzet voor de vrijheid waarin wij nu leven is
gegeven door Franklin Roosevelt en zijn verwoording van de vier
vrijheden. Aangezien om de 2 jaar de uitreiking van de Four Freedoms Award plaatsvindt in Middelburg is het niet verwonderlijk
dat als je de façade en de mens in Middelburg centraal stelt je
uitkomt bij deze Vier Vrijheden.
Hoe belangrijk deze waarden ook zijn voor de kunsten is
helaas door de actualiteit aangetoond. Het in vrijheid kunnen
scheppen en vervolgens in alle openheid met elkaar bespreken
was een belangrijk onderdeel van de manifestatie. Het begon
eigenlijk al bij de opbouw. Birgrit Brenner plaatste een auto op
een stuk openbaar groen bij een druk verkeerspunt. Direct kwamen bij de politie de berichten binnen over een verdachte auto
en moest politie terreurdreiging uitsluiten.
FAÇADE 2017 heeft vele duizenden bewoners en bezoekers
bereikt. Een mooi resultaat en door goede afstemming met de
organisatie van Middelburg 800 in verband met het Waterlicht
van Daan Roosgaarde, deelnemer van FAÇADE 2012, kan de
manifestatie FAÇADE 2017 op een bijzonder goed bezocht
afsluitend weekend terug kijken.

FAÇADE 2017 heeft vele
duizenden bewoners en
bezoekers bereikt.

HOOFDSTUK
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We presenteerden een
eigenwijze groep net
afgestudeerden met
Zeeuwse roots.

En de vormgeving van het vorige
jaarverslag heeft Jorick de Quaasteniet voor zijn rekening genomen. Met
een prachtig resultaat.

CBK ZEELAND

ling tot een prachtige sterrenhemel.
Veel dank aan de organisatie van de
Kinderkunstweek voor de samenwerking en versterking van het FAÇADE
jaar.
iny Hûsjes is de Zeeuwse variant
van het populaire fenomeen
Tiny Houses. De tentoonstelling en
de bijeenkomsten waren aanleiding
tot inspirerende debatten. De wil om
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daadwerkelijk tot realisatie te komen
en het niet te laten bij de getoonde maquettes is zeker aanwezig.
Toch blijkt de weg naar realisatie en
uitvoering een lastige te zijn waar
toekomstige bewoners en gemeenten
elkaar nog niet goed vinden. We hebben in januari en in juni een aanzet
gegeven en een podium geboden om
met de belanghebbenden stappen te
kunnen zetten. We kunnen consta-
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et de start van de Kinderkunstweek hebben we Janpeter
Muilwijk en Kars Persoon uitgenodigd
om vanuit hun geheel eigen beeldtaal het mensbeeld te belichten en
verbeelden. Beide kunstenaars hebben in de aanloop naar FAÇADE 2017
deelgenomen aan De Zomerateliers
in 2015 en 2016 ‘Wie ben Jij?’ waar
we samen met de kunstenaars al op
weg waren gegaan om het mensbeeld en diens façade te bevragen
en te onderzoeken. In overleg met
de organisatie van de Kinderkunstweek is voor 2017 gekozen voor een
thema dat in het verlengde lag van
de thematiek van FAÇADE 2017: Kijk,
zo zijn wij!
Hij maakte het kinderkunstwerk,
dat tevens onderdeel uitmaakte van
de tentoonstelling “where are you”.
De ronde wand in de tentoonstellingsruimte had Janpeter Muilwijk
verwerkt tot een kosmisch beeld
waar iedereen een stip op kon zetten
voor een dierbare. Hiermee groeide
het werk gedurende de tentoonstel-
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Het zichtbaar,
bespreekbaar en
toegankelijk maken
van van beeldende
kunst, vormgeving en
architectuur.

teren dat de onderwerpen die we tijdens de architectentafels aansnijden
leiden tot intense discussies en een
aanzet geven tot vervolggesprekken.

CBK ZEELAND

nomen door de nieuwe Stichting en
loopt tot het moment dat een nieuwe
directeur gevonden is.

een gemeente wordt onderkend. Na
de verkiezingen in 2018 zullen we dit
zeker gaan herhalen.

m een nog beter beeld te
krijgen van het kunstenbeleid
in de Zeeuwse Gemeenten is eind
2017 weer een rondgang gemaakt
langs alle gemeenten en hebben we
gesproken met de verantwoordelijke
wethouders en beleidsmedewerkers.
De ontmoetingen waren waardevol
voor wat betreft uitwisseling van informatie. Ook werden in de gesprekken de grote verschillen duidelijk in
wijze waarop kunst en cultuur als
onderdeel van de leefbaarheid van

et zichtbaar, bespreekbaar
en toegankelijk maken van
beeldende kunst, vormgeving en
architectuur in Zeeland blijft centraal
staan bij alle initiatieven en projecten
van CBK Zeeland. De vrijheid van de
verbeelding en creativiteit is daarbij
de grote kracht en een waarde die wij
samen met u koesteren en uitdragen.
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et jaar hebben we afgerond
met een fascinerende duo
tentoonstelling van Tijl Orlando Frijns
en Margré Steensma ‘Toolboxes and
Territories’. Tijdens de tentoonstelling
verscheen de gelijknamige publicatie
waarin zij elkaar bevragen over elkaars werk. Nico Out deed dit op zijn
onnavolgbare wijze in het publiekstoegankelijke kunstenaarsgesprek.
Margré en Tijl geven aan dat zij hier
veel aan hebben gehad.

ehalve de publieksactiviteiten
heeft CBK Zeeland als taak en
doelstelling de Zeeuwse Gemeenten
te ondersteunen en te adviseren op
het gebied van beeldende kunst. Met
enkele gemeenten is al een intensieve samenwerking met name op het
gebied van Kunst in de Openbare
Ruimte. Soms structureel door zitting
te hebben in de plaatselijk kunstadviescommissie maar veelal op basis
van een specifieke vraag of opdracht.
Voorbeeld hiervan is het verzoek vanuit Gemeente Veere om als kwartiermaker op te treden voor de nieuwe
plannen voor de Grote Kerk Veere.
Deze opdracht is vervolgens overge-
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CBK Zeeland 2017 in het kort
Organiseert in 2017 voor
de tweede keer in opdracht
van de Gemeente Middelburg en samen met diverse
partners de kunstmanifestatie
FAÇADE 2017.
Heeft hiervoor ondersteuning ontvangen van
Gemeente Middelburg,
Provincie Zeeland, Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds
voor Creatieve Industrie, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Bank
Giro Loterij Fonds, BPD Cultuurfonds, BNG Cultuurfonds,
Goethe Institut, De Zeeuwse
Verzekeringen, Adriaanse van
der Weel Advocaten en Hotel
The Roosevelt

Organiseert i.s.m. diverse
partners het architectuur
jaarprogramma en ontvangt
hiervoor subsidie van het
Stimuleringsfonds voor de
Architectuur.
Het kunstenaars- en
vormgeversbestand van CBK
Zeeland omvat eind 2017 informatie over 483 kunstenaars
en vormgevers.
Initieert, organiseert en ondersteunt in 2017 15 projecten
en activiteiten met beeldende
kunstenaars, vormgevers en
architecten.

Coördineert en organiseert
de verhuur van 274 kunstwerken en exposities van
Zeeuwse kunstenaars aan 13
bedrijven en instellingen.
Beschikt eind 2017 over
een uitleencollectie van 1865
kunstwerken van 546 professionele beeldende kunstenaars.
Initieert en faciliteert in
2017 6 bijeenkomsten ter
ondersteuning van de beroepspraktijk van beeldende
kunstenaars, architecten en
vormgevers.

CBK ZEELAND

Keert in 2017 een bedrag
voor aankopen, opdrachten,
honoraria en diensten uit van
in totaal € 295.379,- aan kunstenaars en vormgevers.
CBK Zeeland is één van de
dragende culturele instellingen van de Provincie Zeeland
die structureel wordt ondersteund.
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Ondersteunt en adviseert
de Zeeuwse gemeenten op
het gebied van beeldende
kunsten, vormgeving en architectuur.

Ondersteunt de kunstuitlenen in Goes, Terneuzen en
Middelburg.
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De opdracht
BK 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, vormgevers en
architecten. Op bijeenkomsten komen deze met elkaar en met geïnteresseerden 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.

HOOFDSTUK
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Zeeuwse Lichting 2016
5 februari t/m
10 maart 2017

Charlotte Besuijen

Zoeken & vinden
via IDOC

Jacklyn Cornelisse

De Zeeuwse kunstenaars en vormgevers zijn zichtbaar en toegankelijk via
het databestand op cbkzeeland.nl.
Via het IDOC systeem zijn de gegevens via verschillende zoektermen te
onderzoeken. Eind 2017 zijn 372 beeldende kunstenaars en 101 vormgevers
opgenomen in het bestand van CBK
Zeeland. Twee maal per jaar worden
nieuwe aanmeldingen door de beoordelingscommissie bekeken.

Jorieke Rottier

Emily van Dijk
Sjarel de Kraker
Rebecca Niculae
Dilara Noerlandi
Dennis Verbruggen
Jorick Dequaasteniet

Voor de twaalfde keer organiseerde CBK Zeeland de tentoonstelling ‘Zeeuwse Lichting’ waarin
werk getoond wordt van aan Nederlandse kunstacademies en hogescholen afgestudeerden
beeldende kunst, vormgeving en architectuur
met ‘roots’ in Zeeland.
Ieder jaar verzorgen de deelnemers zelf de
vormgeving van de uitnodiging, het thema en de
inrichting van de tentoonstelling. Jorick Dequaasteniet heeft tevens de opdracht gekregen
om het jaarverslag 2016 vorm te geven, hetgeen
een prachtig resultaat opleverde.

1

JAARVERSLAG 2017

BEELDENDEKUNST EN VORMGEVING

19—20

2

3

4

2. Deelnemers Zeeuwe Lichting
3. I ntervieuw tijdens de opening
4. Bezoekers tijdens de opening
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1. Jorieke Rottier
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‘Where are You?’
22 maart t/m
7 mei 2017

Janpeter Muilwijk
Kars Persoon

CBK Zeeland toonde recente tekeningen,
gouaches en schilderijen van Janpeter Muilwijk
en Kars Persoon. Beide kunstenaars hebben in
de aanloop naar FAÇADE 2017 deelgenomen
aan De Zomerateliers ‘Wie ben Jij?’ in 2015 en
2016, waar we samen met de kunstenaars al op
weg waren gegaan om het mensbeeld en diens
façade te bevragen en te onderzoeken.
In 2015 schilderde Janpeter Muilwijk tijdens het
eerste Zomeratelier ‘Wie ben jij?’ een wandschildering op de ruim tien meter lange muur van het
CBK. Een jaar later was het de beurt aan Kars Persoon om deze wand aan te pakken in het tweede
Zomeratelier met het thema ‘Wie ben jij?’.

CBK ZEELAND

1

De tentoonstelling was gedurende de
Kinderkunstweek (KKW) al geopend
voor de scholen en kinderen met een
Kinderkunstbon.
De officiële opening vond plaats op 2
april, de laatste dag van de KKW, met
diverse optredens van het koor Café
Chantant.

JAARVERSLAG 2017

Janpeter Muilwijk is tevens de maker
van de vier kunstwerken die speciaal
voor de zesde KKW vervaardigd zijn.
Tijdens de KKW waren de vier kunstwerken en de originele schilderijen bij
CBK Zeeland te zien.

BEELDENDEKUNST EN VORMGEVING

Het is verrassend om de foto’s van de muurschilderingen van Janpeter Muilwijk en Kars Persoon
met elkaar te vergelijken. De lichamen die Janpeter Muilwijk schildert zijn zo volledig mogelijk. Hoe
anders is dat bij Kars Persoon. Allerlei lichaamsdelen lijken te ontbreken en gezichten zijn vervormd.
In de tentoonstelling ‘Where are You?’ wordt de
verwantschap van beide kunstenaars duidelijk en
versterken zij elkaars beeldtaal.
De ovale wanden zijn de drager van een tweede
muurschildering van Janpeter Muilwijk. Als vervolg op zijn project van 2015 heeft hij een sterrenhemel gecreëerd die door de bezoekers aangevuld
kan worden. Zo wordt iedere stip tot ster met een
dierbare herinnering.

23—24

1. By Hart, Muilwijk
2. Janpeter Muilwijk
3. W
 aar gaan we heen, Muilwijk
4. Bezoekers bij de opening
5. J anpeter Muilwijk en Kars
Persoon
6. Werken van Kars Persoon
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FAÇADE 2017
14 juli t/m 5 november

JAARVERSLAG 2017
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Middelburg – Organisator CBK Zeeland kijkt met voldoening terug op
FAÇADE 2017, de internationale kunstmanifestatie in Middelburg die zondag
5 november werd afgesloten. Sinds de
opening op 14 juli j.l. vormden vijftien
installaties van kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk een kunstroute door het centrum van Middelburg. Een kunstroute
die tevens een goed beeld gaf van Middelburg en haar vele monumenten.

HOOFDSTUK
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De deelnemende kunstenaars
FAÇADE 2017:
1

Melanie Bonajo (Heerlen, NL, 1978)

2

Nadia Naveau (Brugge, B, 1975)

3

Michael Sailstorfer (Velden, D, 1979)

4

Liza May Post (Amsterdam, NL, 1965)

5

Joep van Lieshout (Ravenstein, NL, 1963)

6

Henk Visch (Eindhoven, NL, 1950)

7

Dirk Zoete (Roeselare, B, 1969)

8

Joost van der Toorn (Amsterdam, 27 juni 1954)

9

Ed Fornieles (Londen, UK, 1983

10 Birgit Brenner (Ulm, D, 1964)
11 Berlinde De Bruyckere (Gent, B, 1964)
12 Anne de Vries (Den Haag, NL, 1977)
13 Guillaume Bijl (Antwerpen, B, 1946)
14 Berlinde De Bruyckere (Gent, B, 1964)

16 Marinus Boezem (Leerdam, 28 januari 1934)
17 Anouk Kruithof (Dordrecht, NL, 1981)

Tevens waren twee werken van FAÇADE 2012
weer opgenomen in de route, namelijk de
kunstwerken van Marinus Boezem en Joost
van den Toorn.

CBK ZEELAND
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15 Folkert de Jong (Egmond aan Zee, NL, 1972)
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13

Guillaume Bijl

9

10

Birgit Brenner

12

Anne de Vries

kende de manifestatie ook een uitgebreid randprogramma dat bestond
uit lezingen van Christien Brinkgreve
en Eric Koenen, een symposium met
prof.dr. Donald Loose en Lieke Asma
onder leiding van Nico Out, een
fotografieworkshop onder leiding van
Anne Breel de fotograaf van FAÇADE 2017, een selfieactie, interviews
met veertien Middelburgers wat
resulteerde in de publicatie ‘Middelburgers’, een lesprogramma en 29
rondleidingen voor scholen (bijna
700 leerlingen/studenten van basis-,
voorgezet- en hoger onderwijs) en 34
rondleidingen aan zeer uiteenlopende groepen mensen.
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In bijna vier maanden tijd bezochten vele tienduizenden mensen uit
Nederland, Vlaanderen en Duitsland
gericht de manifestatie. Daarnaast
zijn de vele bezoekers en inwoners
van Middelburg op onverwachte
momenten geconfronteerd met
één of meerdere, speciaal voor de
manifestatie gemaakte, kunstwerken.
Zonder uitzondering is iedereen vol
lof over de kunstwerken, de route, de
bewegwijzering, de informatie bij de
kunstwerken, de informatieve website
en de catalogus. Hierbij speelt een
grote rol dat de manifestatie gratis te
bezoeken was, in de openbare ruimte
plaats vond en als laagdrempelig
werd ervaren. Naast de kunstroute

Ed Fornieles

BEELDENDEKUNST EN VORMGEVING
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6

Henk Visch

7

van mogelijke terreurdreiging, geen
raad mee. Ondanks alle verleende
vergunningen beloonde ze de installatie met een forse parkeerboete.
FAÇADE 2017 werd georganiseerd
door CBK Zeeland in opdracht van
gemeente Middelburg. De gemeente
stelde hiervoor een budget beschikbaar waarbij CBK Zeeland als taak
had dit budget minimaal te verdubbelen. Net zoals in 2012 is dit ook in
2017 weer gelukt door belangrijke
bijdragen van o.a. het Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, BankGiro Loterij Fonds,

CBK ZEELAND

11

Berlinde De Bruyckere

BPD Cultuurfonds en BNG Cultuurfonds. Ook mogen de bijdragen van
de Middelburgse ondernemingen
De Zeeuwse Verzekeringen, Hotel
The Roosevelt en Adriaanse van
der Weel Advocaten niet onvermeld
blijven. Zonder de startbijdrage van
gemeente Middelburg had FAÇADE
2017 nooit kunnen plaatsvinden. CBK
Zeeland is dan ook bijzonder gelukkig
met deze samenwerking en blij dat de

JAARVERSLAG 2017

manifestatie een hoogtepunt is in de
viering van Middelburg 800.
Daan Roosegaarde, één van de deelnemers van FAÇADE 2012, vormde
met vier avonden ‘Waterlicht’ een
mooie publiekstrekker in het laatste
weekend van FAÇADE 2017. Met dit
mooie resultaat staat CBK Zeeland
dan ook weer in de startblokken voor
FAÇADE 2022.

BEELDENDEKUNST EN VORMGEVING

Drie van de vijftien kunstwerken trokken in hoge mate de aandacht van
fotografen en zijn daardoor veelvuldig te zien op Facebook, Instagram
en andere digitale platforms. Het
betreft het werk ‘Huis’ van Joep van
Lieshout, ‘das Kino’ van Henk Visch
en ‘Face Freedom’ van Anne de
Vries. ‘Huis’ is daarnaast voor jonge
kinderen duidelijk hét speelobject
van 2017. ‘Dystopie’ de installatie van
de Duitse kunstenares Birgit Brenner
met als onderdeel een oude Skoda
Octavia was duidelijk van een ander
niveau. Niet alleen bezoekers keken
er vreemd van op, ook de politie in
Middelburg wist zich er, in het kader

Dirk Zoete
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Anouk Kruithof

4

Joost van der Toorn

15
6

Henk Visch
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Folkert de Jong
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8

Liza May Post
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Toolboxes and
Territories
3 december 2017 t/m
5 januari 2018

Tijl Orlando Frijns
Margré Steensma

The territory

CBK Zeeland toonde van zondag 3 december 2017
t/m vrijdag 5 januari 2018 werk van Margré Steensma
en Tijl Orlando Frijns. In deze duotentoonstelling
werd recent installatief en sculpturaal werk getoond
dat thema’s aansnijdt als de inrichting van een plek
en territorium afbakening.
Op woensdagavond 20 december vond onder
leiding van Nico Out een intens kunstenaarsgesprek
plaats en werd een bescheiden publicatie van de
tentoonstelling ‘Toolboxes and territories’ gepresenteerd. Ondanks of misschien wel dankzij de lage
opkomst van toehoorders ontwikkelde zich een inhoudelijk sterk gesprek waar alle aanwezigen en met
name de kunstenaars zelf de verdieping en verheldering hebben gevonden waar zij naar op zoek zijn.

All space, every place, begins neutral. Everything is. It has no purpose, purpose is of course subjective, but since I am telling this story
I am going to make this story subjective and so subjectivity is the
basis for the reality within it.
It doesn’t really matter who I am. I could be seen as redeemable,
but I don’t want to be.
I was traveling. The journey was long, tiresome but extremely
beautiful and fulfilling. While moving you don’t really connect with
a certain point in space. Maybe physically, scientifically you do, I
wouldn’t know for sure, but I certainly don’t do so spiritually.
At some point I had to rest. I stopped at a place which was more or
less random, at least I had no knowledge of planning to stop at that
point specifically. I prepared nourishment and a place to rest and
noticed that making these preparations totally changed my position
in relation to my surroundings. While moving it was just me, now it
was me and a spot. My spot.
What is a Territory? Does it have anything to do with ownership?
What is ownership?
One of the most important aspects of a territory is the sensation of
security. Like being enveloped by your surroundings instead of only
passing through.
Having a territory is important because security is important.
Feeling secure is very pleasurable, it feels good, which makes me
believe it might be good. It might actually be necessary. A necessity
which is a great, great good.
Please respect my territory because I will respect yours.
Uit de gelijknamige animatie door Tijl Orlando Frijns, 2017.
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1. Opening expositie
2. gesprek met Margré en Tijl
3. C
 arrier with possibility #1,
Margré Steensma

4

2
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4. Vloer en Kubus,
Tijl Orlando Frijns
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Kunst in de openbare ruimte

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

43—44

Serooskerke

Vlissingen

De Gemeente Veere heeft voor
kernen waar nog geen kunst in de
openbare ruimte aanwezig is een
regeling om dit te realiseren. Na
Oostkapelle heeft de dorpsraad van
Serooskerke aangegeven dat zij hier
gebruik van willen maken. Aanleiding
voor het kunstwerk is de vondst van
een grote goudschat in Serooskerke
50 jaar geleden. De kunstadviescommissie, waar Kathrin Ginsberg
namens CBK Zeeland lid van is, en de
dorpsraad hebben uit ongeveer 55
inzendingen uiteindelijk 2 uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan de
inwoners van Serooskerke. Zij kozen
voor het ontwerp van Iris Le Rütte ‘De
halve Rijder’.

CBK Zeeland heeft in opdracht van
de gemeente Vlissingen het proces
van het monument ‘Mannen tussen
Staal’ begeleid. De inwoners van
Vlissingen hebben kunnen kiezen
tussen een voorstel van Joep van
Lieshout en Joris Baudoin. De keuze
viel op ‘De Ketting’ van Baudoin. Via
een crowd funding actie en een zelfstandige stichting is het budget rond
gekomen. Samen met de kunstenaar
en de gemeente is een tijdelijke
locatie gevonden voor het beeld dat
uiteindelijk op de kop van het Dok zal
komen te staan. 25 november 2017
was de feestelijke onthulling van
‘De Ketting’ het monument voor de
Mannen tussen Staal.

De Halve Rijder van Iris Le Rütte

De Ketting van Joris Baudoin

In Terneuzen lopen twee trajecten
met betrekking tot Kunst in de Openbare Ruimte. Een project is de ‘De
Ballerina’ van Walter de Buck. De locatie is inmiddels gevonden maar de
plaatsing laat nog op zich wachten.
Het tweede traject dat in 2017 is
ingezet is de realisatie van een beeld
ter nagedachtenis van Frank Koulen
de oprichter en jarenlang het gezicht
van Porgy en Bess. Cultuurwethouder Frank Deij was degene die het
idee van een standbeeld opperde. Hij
vindt dat Koulen een standbeeld verdient, omdat hij met Porgy en Bess
Terneuzen op de kaart heeft gezet.
Dat bracht het jazzpodium op het
idee om een crowdfunding te starten
om geld voor het standbeeld op te
halen. Dit is geslaagd en de procedure voor het vinden van de kunstenaar
kon in 2017 worden opgestart.
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Thom Schaar zat namens CBK
Zeeland in de jury. Cultuurwethouder Frank Deij namens de jury: “Het
is een eensgezinde keus geweest,
waarbij we zeker ook ons hart hebben
laten spreken. De kunstenaar Hannes
Verhoeven heeft precies aangevoeld
hoe hij de nagedachtenis van Frank
Koulen en de betekenis van Frank
voor de stad levend kan houden. Het
beeld straalt vrolijkheid, ambiance
en gastvrijheid uit. Frank neemt met
een opgewekte zwaai zijn hoed af en
groet daarmee zijn gasten. Ook zijn
bekende uitgestoken hand is aanwezig, wijzend naar zijn Porgy en Bess.
Chapeau.”
Het beeld komt vlakbij Porgy en Bess
te staan, voor het oude stadhuis. Het
zal naar verwachting in september
2018 klaar zijn.

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
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2. Onthulling van het kunstwerk
3. Iris Le Rütte
4. Onthulling van De Ketting van Joris
Baudoin
5. K
 rantenartikel naar aanleiding van
kunstopdracht in Terneuzen.
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1. De Halve Rijder van Iris Le Rütte
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In Zeeland bundelen we de krachten
waardoor we telkens tot een inspirerend
en afwisselend architectuurprogramma
komen. CBK Zeeland vraagt in de samenwerking de BNA Kring Zeeland en
de betrokkenen uit de sector permanent aandacht voor de stand van zaken
op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in Zeeland. In 2017
gebeurde dit onder andere door de
organisatie van FAÇADE 2017, waar de
openbare ruimte in de stad door middel
van de ingrepen van de kunstenaars
werd bevraagd. En door de organisatie
van de tentoonstelling en discussie van
Tiny Hûsjes in de Zeeuwse context.

ARCITECTUUR

Tiny Hûsje
ideeën en conceptoproep
23 mei t/m
23 juni 2017

Een van onze doelstellingen is het onder de aandacht brengen van Architectuur in Zeeland. Dit jaar organiseerden wij
samen met AAZ en de PZC een tentoonstelling rondom Tiny
Hûsjes. De tentoonstelling diende als platform voor ideevorming en conceptontwikkeling
Dit voorjaar toonden wij bij CBK Zeeland van 23 mei t/m
23 juni de reacties op de ideeën en conceptoproep 'maak een
ontwerp voor het ultieme tiny hûsje’.
Vanuit allerlei gremia gaf men gehoor aan deze oproep: Architecten, kunstenaars, professionals, amateurs en leerlingen
van diverse scholen boden hun maquettes aan ter expositie.
Kenmerkend dat de beroepsgroep eenduidig op schaal werkte en dat de scholen de schaal interpreteerde naar aanleiding
van het gebruikte materiaal. Lof! Voor alle inzendingen en het
doorzettingsvermogen voor het vervaardigen van maquettes, en het afleesbare plezier wat de makers in hun creaties
tentoonspreidden.

'Genoegen nemen met genoeg en een
leven creëren dat draait om dat wat
werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen
leven zonder overtollige ballast? Dat
verschilt per mens. Hoe kun je je woonsituatie zo gezond, milieuvriendelijk en
vrijheid bevorderend mogelijk inrichten
op een manier die bij jou past? Door
te wonen in een Tiny Hûsje creëer je
ruimte voor het opbouwen van relaties,
om de natuur in te trekken, ervaringen op te doen. Een Tiny Hûsje is een
middel om het leven dat je wenst te
realiseren, niet het doel op zich.'
Marjolein in het Klein
Woensdag 24 mei opende Marjolein in het Klein de
tentoonstelling en gaf een lezing over Tiny Housing in
NL en haar woonervaringen.

CBK ZEELAND
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Jureringen

De maquette moest aan de volgende
voorwaarden voldoen:
Schaal 			

De ingezonden maquettes werden
op 7 juni beoordeeld door de jury die
bestond uit de volgende leden:

1:50

Afmeting			
max 20m2 woon/
leef oppervlakte
Functie			

Materiaal ontwerp		

 onen, werken, ontspannen
w
of combinatie hiervan.
vrij

Johan Aalbers
wethouder gemeente Middelburg
(voorzitter),

Op 16 juni tijdens de bijeenkomst
van de Dag van de Architectuur bij
werkplaats R maakte de voorzitter
van de jury Johan Aalbers de uitslag
bekend:
1. Tuinhuis
Derk Thijs

Marjolein in het Klein
tiny house bewoonster, blogger,
TinyHouse.NL

2. T
 iny Huisje
Edgar Holstein

Niels Sinke
tiny house ontwikkelaar

3. Aanleunwoning
Ginny Rentmeester

Materiaal maquette	vrij, 3D prints toegestaan
Uitvoering		
object bestaat minimaal uit
vloeren, binnen- en buiten
wanden, raam en deur
openingen. (geen gesloten
massa)
Aanvullende info		

 4 met daarop Naam, Tel.
A
Nummer, Emailadres, Toelichting ontwerp, Foto van
de maquette

Marco Welhuis
constructeur
André Kwakernaak
CBK Zeeland
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2

4
1. Tuinhuis, Derk Thijs
2. Tiny Huisje, Edgar Holstein
3. Aanleunwoning, Ginny Rentmeester
4. Marjolein in het Klein tijdens haar
lezing over Tiny Housing.
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Dag van de Architectuur
en Zeeuwse
Architectuur Prijs
De Dag van de Architectuur in Zeeland werd georganiseerd door
Architecten Atelier Zeeland, Rothuizen Architecten Stedebouwkundigen, Hoge School Zeeland afdeling Bouwkunde, Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en CBK Zeeland. Als locatie voor
de bijeenkomst is gekozen voor Werkplaats R om de interactie
tussen de architecten en de studenten te stimuleren. Het was
een intieme bijeenkomst met vier lezingen en drie prijsuitreikingen. Ondanks dat de bijeenkomst niet aan de verwachting heeft
voldaan is het publieksbereik door middel van de aandacht in de
PZC behoorlijk geweest. Voor 2018 zal naar een andere oplossing
gekeken worden.

De jurering van de ZAP ( de Zeeuwse Architectuur Prijs) vond plaats op 8 juni.
De jury leden;
Leo Harders
Architect (voorzitter)

Peter Bommelje
Vastgoedondernemer

Leon de Kok
Directeur Bouwmarkt

André Kwakernaak
CBK Zeeland
(secretaris zonder stem)

Jan van Damme
Journalist PZC
De uitkomst van de beoordeling van
de vakjury werd bekend gemaakt
door de voorzitter Leo Hardes en was
als volgt:
1. K
 ustlab Waterdunen
Breskens
Levien de Putter
2. Villa
Domburg
Paul de Ruiter

CBK ZEELAND
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1. M
 FA ‘t Saamdeel
Kapelle
T en W Architecten
2. S
 lot Oostende
Goes
RDH
3. Kustlab Waterdunen
Breskens
Levien de Putter
ARCHITECTUUR

3. Slot Oostende
Goes
RDH

De uitslag van de publieksprijs, die
bekend gemaakt werd door de journalist Jan van Damme, was als volgt:
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1. K
 ustlab Waterdunen, Levien de
Putter
2. De locatie Werkplaats R
3. Villa, Paul de Ruiter
4. Slot Oostende, RDH

4
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Architectentafels

16 juni

ZAP Tiny Hûsje
De Zeeuwse Architectuur Prijs en Tiny Huisjes lezingen: de voorzitters deden verslag van hun jurering en de ontstane top drie.
Karen Nije vertelde over het huisje van Nix. Taco Tuinhof vertelde
over duurzaamheid en het hergebruik van gebouwen, als voorbeeld hun project van het Rijkswaterstaat kantoor in Terneuzen
wat voor een deel in herbruik wordt genomen in Goes.

18 januari

Ecohomy
Een startbijeenkomst voor een initiatief voor klein bouwen op
een ecologische manier van Serge Pekaar en Berith Keiser.
Tijdens de presentatie was er interactie met de zaal en deden
zich geluiden horen om bepaalde uitgangspunten qua materialisering en verplaatsbaarheid, duidelijker te onderbouwen of
te herzien.
Naar aanleiding van de Architectentafel heeft Ecohomy
weer vervolgstappen gemaakt, is naar de tekentafel gegaan
en met collega architect RDH rond de tafel gaan zitten.

18 oktober

Vitaness Zeeland
Een lezing van Ingolf Kruseman over zijn ontwerpvisie en het
project waar hij mee bezig is in de provincie Zeeland. Kruseman's
ontwerpvisie is persoonlijk, integraal en holistisch. Hij staat voor
green eco gebouw ontwerp. Hij maakt zich zorgen over onze
toekomst en neemt de toehoorder mee in zijn verhaal over een
bedreigd levend organisme, onze welvaart, onze aarde. Met zijn
manier van ontwerpen en samenwerken bouwt hij aan oplossingen, aan Health Centers en and health labs of the future

15 maart

‘Natuurwonen trekt 100.000 inwoners’
Een voordracht van architect Matthijs Zeelenberg, een presentatie over zijn droom en uitwerking daarvan in de Grevelingen aan de Brouwersdam. Het project heet Brouwerseiland!
De uitgangspunten zijn bijzonder, en de bewandelde bestuurlijke route blijkt zorgvuldig en geduldig te zijn bewandeld. De
emoties van de watersportgebruikers krijgen geen gehoor
wat op weerstand van de watersporters stuit. De dans tussen
twee partijen, de architect die zijn droom wil verwezenlijken
en de watersporter die zijn droom ziet verdwijnen.

12 december

Dilemma van de Gedeputeerde: Boerenerf
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Een korte uiteenzetting van de Gedeputeerde Jo-Annes de Bat
over zijn dilemma van het hergebruik van landbouw vastgoed in
het buitengebied. Vervolgens vond een voedzame dialoog plaats
die we in 2018 zullen voortzetten om de verschillende visies
verder te brengen.
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2. Natuurwonen
3. ZAP Tiny Hûsje
4. Vitaness Zeeland
3
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1. Ecohomy

KUNSTUITLEEN ZEELAND
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Kunstuitleen Zeeland
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Kunst lenen is een oer-Nederlands
fenomeen. Dat is ook niet gek, want wij
hebben een neus voor slimmigheidjes. De Kunstuitleen is zo’n gewiekste
buitenkans. Dat wil zeggen: mooie,
originele werken voor een fraaie prijs.
Kunst alleen voor de elite? Welnee! De
Kunstuitleen is er juist om kunst voor
iedereen toegankelijk te maken. Ruil zo
vaak en leen zo lang als je wilt. Haal de
sleur uit je interieur. Geef je huiskamer
of kantoor keer op keer een metamorfose. Zo blijft je ruimte inspirerend.

KUNSTUITLEEN ZEELAND

65—66

Kunstuitleen Zeeland
CBK Zeeland ondersteunt en begeleidt de kunstuitlenen in de Bevelanden en Terneuzen/Hulst met de centrale
uitleenadministratie en de collectie. Dit doet CBK Zeeland op
basis van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten. CBK
Zeeland is dienstverlenend voor de 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. Om van
elkaar te leren en de activiteiten van de uitlenen op elkaar af
te stemmen vindt ten minste 4 maal per jaar overleg plaats
waarbij de coördinatoren van alle uitlenen aanwezig zijn.

1

De Silo van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
is het onderkomen van de Kunstuitleen Walcheren. De leners
worden opgevangen door medewerkers van Rothuizen Architecten. De coördinatie van de Kunstuitleen Walcheren valt
echter rechtsreeks onder CBK Zeeland. De coördinator van de
Bedrijfsexposities, Sanneke van Baar, is daarvoor een aantal
uren extra beschikbaar. Naast Rothuizen en de Kunstuitleen is
de Silo ook tijdelijk de locatie van de afdeling Bouwkunde van
de HZ. Een levendige toevoeging aan de sfeer in het pand.

2

3
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4

6
1. Kunstuitleen Walcheren
2. Zeeschap, Constantijn Molenkamp
3. Re-Organisation ІІІ, Arjan van Arendonk
4. Synthesize me, hypnotize me…, Danielle Lemaire
5. Anthropophbia (vlinder), Super A
5
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6. Relation of situation 2013, Kars Persoon
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KOS Kunstuitleen op
School
De basisschool Wilgenhof in Middelburg is nog steeds enthousiast met Kunstuitleen op School (KOS). De school heeft
beschikking gekregen over een wisselende collectie kunstwerken die op de gangen te zien is. Iedere woensdagmiddag
begeleiden ouders de wisselingen van kunstwerken. De reacties tonen een grote betrokkenheid bij de KOS en er is zicht op
uitbreiding van het concept bij andere scholen.

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. De collectie wordt
geactualiseerd door middel van de
opbrengsten uit de verkoop van de
huidige collectie.
Van de totale collectie zijn 824 kunstwerken onderdeel van bedrijfsexposities, die grotendeels rechtstreeks
vanuit het atelier van Zeeuwse kunstenaars worden gehuurd. De overige
1041 kunstwerken zijn verdeeld over
de vestigingen van de Zeeuwse
kunstuitlenen.

Een groot gedeelte van de Zeeuwse
Kunstuitleencollectie 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.
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Dag van de Kunstuitleen
Ook in 2017 organiseerden de uitlenen in november extra
activiteiten om het fenomeen uitleen onder de aandacht te
brengen. Tijdens de Dag van de Kunstuitleen ontvangen trouwe
deelnemers 10% korting op aankoop van kunstwerken. En iedereen die op de Dag van de Kunstuitleen een nieuw of een extra
jaarabonnement afsluit bij de kunstuitleen ontvangt een beeldje
van Joost van den Toorn, ter waarde van € 125,-.

Pakje Kunst en
Kunstuitlenen Zeeland
Kunstenaars uit Zeeland gezocht!
Ken jij de omgebouwde
sigarettenautomaten al waar je
voor 2 x € 2 = € 4,- een uniek Pakje
Kunst kunt trekken? Je ziet ze in
het hele land opduiken.
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zen bij KULT Toonbeeld op de dag
van de Kunstuitleen. Een tweede
automaat is geplaatst bij Boekhandel
't Spui in Vlissingen. Wellicht komt er
in de toekomst ook een automaat in
Goes. Voor meer informatie bekijk de
website www.pakjekunst.com

KUNSTUITLEEN ZEELAND

Vooral de laagdrempelige manier om
kunst onder de aandacht te brengen
door dit initiatief van de Tilburgse
kunstenaar Ro-Nalt Schrauwen
spreekt ons aan. Bianca Runge is namens Kunstuitleen Zeeland regiocoördinator geworden in Zeeland.
Zaterdag 4 november presenteerden
we de eerste de automaat in Terneu-
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Bedrijfsexposities
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Bedrijfsexposities
ontvangsthal van het Gemeentehuis
van Veere in Domburg. In speciaal
daarvoor ontworpen vitrines worden
kunstobjecten tentoongesteld van
hedendaagse Zeeuwse kunstenaars.
Dit keer werd gekozen om het porselein en aardewerk uit de collecties
van de gemeente Veere en Middelburg uit te lichten. Deze historische
objecten werden gecombineerd
met hedendaags werk van Dieuwke
Parlevliet uit Zierikzee. Daar was een
duidelijke klik tussen de historische
objecten en de fantasievolle kunstenares. Speciaal voor deze expositie
beschilderde zij een aantal oesters,
geïnspireerd op de Veerse collectie
porselein en aardewerk. Dieuwke
Parlevliet ook bekend van haar boeken maakte rondom de objecten en
haar oesters een prachtig reisverhaal.
Deze verhalen bij de oesters werden
gebundeld in het boekje 'De verre
reis van het Veerse Vissertje'.

CBK ZEELAND
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In 2017 mochten we een aantal
kleinere organisaties verwelkomen
bij CBK Bedrijfsexposities. Zo hebben
we het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), gevestigd in een voormalige
dependance van het gemeentehuis in Kruiningen, voorzien van een
aantal kleurrijke kunstwerken om
dit pand een vrolijkere uitstraling te
geven. Iets wat met name door de
jeugdige bezoekers erg gewaardeerd
wordt.
Met maatwerkoplossingen komt
CBK Bedrijfsexposities steeds zoveel
mogelijk tegemoet aan de wensen én
het budget van onze opdrachtgevers
en proberen we ook non-profit organisaties zo goed mogelijk van dienst
te zijn.
De in 2016 tot stand gekomen samenwerking met het Zeeuws Archief
heeft in 2017 ook weer een prachtige
bedrijfsexpositie opgeleverd. Als
sinds 2004 organiseert CBK Zeeland
steeds wisselende exposities in de
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Kinderkunstweek 2017
22 maart t/m 2 april 2017
Thema: Kijk, zo zijn wij!
Motto: ik en jij, wij en jullie
Kinderkunstweekwerk:
Bruid en/of Bruidegom van
Janpeter Muilwijk; Liefje, Zoetje,
Hartje en Schatje

De Kinderkunstweek is in Zeeland inmiddels
al een equivalent van de Kinderboekenweek.
Tien dagen lang staat de moderne en hedendaagse kunst centraal bij de basisscholen.
Galeries, ateliers, musea, kunstenaars en andere culturele instellingen openen hun deuren voor kinderen. Kunst toegankelijk maken
voor een jonge generatie, daar gaat het om.
De intensieve samenwerking tussen de scholen en het culturele veld heeft er inmiddels
toe geleid dat in Zeeland al een derde van
alle scholen actief meedoen. Hiermee bereikt
de KKW vele duizenden kinderen tussen de
vier en twaalf jaar die bij zeker 30 galeries,
kunstenaars, ateliers en instellingen welkom
zijn en een sticker kunnen verdienen.

De waarde van kunst
Daarnaast wil de KKW de waarde van
kunst onder de aandacht brengen. Ieder jaar wordt een bekende
kunstenaar gevraagd een kunstwerk
in oplage speciaal voor de KKW te
maken. Hebben de kinderen een volle
stickerkaart gespaard dan kunnen
zij voor € 10,- dit werk kopen, zodat
ook kunst verzamelen al jong wordt
gestimuleerd.

Janpeter Muilwijk
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Naar aanleiding van de vraag van de
KKW heeft Janpeter Muilwijk niet één
maar twee kunstwerken gemaakt.
Een Bruid en een Bruidegom die
afzonderlijk kunnen worden opgehangen maar ook goed naast elkaar
passen. Door te kiezen voor een print

op aluminium heeft het tere werk
een strakke uitstraling en biedt deze
techniek bovendien de mogelijkheid
om het beeld te spiegelen. Hierdoor konden de kinderen nu uit vier
werkjes kiezen: Liefje, Zoetje, Hartje
en Schatje. Alle combinaties waren
mogelijk. De scholen ontvingen in
hun pakket al een kunstwerkje. De
originele werken hingen bij CBK Zeeland waar de tentoonstelling ‘Where
are You?’ te zien was met werken van
Janpeter Muilwijk en Kars Persoon.
Gedurende de Kinderkunstweek
bezochten tien groepen de tentoonstelling en maakten zij onder leiding
van Annie de Nooijer een speurtocht
en speelden zij een kunstkwis speciaal
samengesteld voor deze tentoonstelling.
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FAÇADE 2017 en scholen
Nico Out stelde op verzoek van CBK Zeeland een uitgebreid
lesprogramma op voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit
lespakket was vrij beschikbaar via de website
www.FAÇADE2017.nl. Aansluitend op dit materiaal konden scholen gebruik maken van gratis busvervoer dat door CBK Zeeland
beschikbaar werd gesteld. Dit resulteerde in 29 rondleidingen
voor scholen (bijna 700 leerlingen/studenten van basis-, voorgezet- en hoger onderwijs).

Vrije Kleurplaats van
Ko de Jonge
Als een voorproefje van FAÇADE 2017
organiseerde Ko de Jonge zijn project
Vrije Kleurplaats in het kader van het
project ‘Stel de stad een vraag’.
Speciaal voor dit project was het
grote Damplein autovrij gemaakt.
Met witte kalklijnen zoals deze ook op
voetbalvelden te zien zijn, verschenen hier dinsdagmiddag 27 juni weer
even huizen. Getekend en ingekleurd
door ruim honderd basisschoolleerlingen uit die stad. De grote stoepkrijttekening is onderdeel van het
kunstproject ‘Stel de stad een vraag’.
Tot in de jaren zestig stonden hier
ook daadwerkelijk huizen. Beeldend

kunstenaar Ko de Jonge vindt het
nog steeds jammer dat woningen
hier destijds moesten wijken voor
een parkeerplein en bedacht er een
kunstproject omheen. Hij betrok
daarbij de basisscholen, die op deze
manier ook iets leren over de geschiedenis van hun stad.
Voor de stoepkrijttekening mochten
ze zelf bedenken hoe ze de huizen
wilden pimpen. Het resultaat was
een kleurrijk geheel. Bij het project
hoorde een door Ko de Jonge gemaakt kleurboek dat alle kinderen in
Middelburg hebben gekregen.
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Communicatie
In 2017 heeft uiteraard FAÇADE 2017
een belangrijke rol gespeeld in de communicatie van CBK Zeeland. Een uitvoerige advertentiecampagne en gerichte publiciteit heeft de zichtbaarheid
van de manifestatie duidelijk neergezet.
Daarnaast hebben wij de overige activiteiten van CBK Zeeland evengoed voor
het voetlicht gebracht via onze kanalen
en blijven wij deze verder ontwikkelen.

COMMUNICATIE
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Communicatie kanalen
www.cbkzeeland.nl

tie toevoegen aan de agenda en in
de beeldenbank.
Een extra functie is “waar zijn de
Zeeuwse kunstenaars te zien”. Dit is
een koppeling met ons kunstenaarsbestand en maakt direct zichtbaar
waar deze kunstenaars tentoonstellen. Dit beperkt zich niet tot Zeeuwse
tentoonstellingen.
KunstinZeeland is tevens gekoppeld aan de Zeeuwse Kunstkrant die
door Nico Out wordt samengesteld.
Het is de bedoeling dat abonnees per
week ongeveer 4 nieuwe recensies
kunnen lezen over het Zeeuwse
aanbod. Dit is echter nog niet consequent ingevuld en zal komende jaar
zeker moeten verbeteren.

margré steensma — tijl orlando frijns

cbk zeeland

Deze website is samen met de facebook pagina een belangrijk informatie
en communicatie middel. Bij vele
projecten maken wij een aparte site
of blog. Deze gaan specifiek in op een
activiteit en zijn zo ingericht dat de
belangrijkste doelgroep zich daarin
herkent. Op cbkzeeland.nl komen
deze allemaal samen en worden met
elkaar verbonden door een bondige en visueel prikkelende opzet.
Voorbeelden van oudere koppelingen
zijn krotofkans.nl, FAÇADE2012.com,
kunstuitleenzeeland.nl, overnieuw.tv.
In 2017 lag de nadruk op
FAÇADE2017.nl en kunstinzeeland.nl

JANPETER MUILWIJK

K ARS PERSOON

22 MA ART T/M 7 MEI

VRIJ ENTREE

www.kunstinzeeland.nl
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 verschijnen. Naast alle digitale nieuwsberichten worden de aankondigingen en
uitnodigingen van de meeste activiteiten van CBK Zeeland nog steeds
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De website toont de agenda van tentoonstellingen en kunst in de openbare ruimte in Zeeland. Deze wordt
bijgehouden door alle betrokken
galeries, tentoonstellingsruimten en
gemeenten. Door deze samenwerking
is het mogelijk om een actueel aanbod aan tentoonstellingen zichtbaar
te maken.
We blijven zelf ook actief informa-
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Zeeuwse Lichting 2016
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Dieuwke Parlevliet
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Grote belangstelling
voor Façade 2017

cbk Zeeland | Zeeuws Archief | Gemeente Veere
N

Gastvrijheid
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. Stichting Kinderkunstweek
heeft bij CBK Zeeland haar basis gevonden voor overleg, bijeenkomsten
en organisatie. 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 uitwisselin-

CBK ZEELAND

gen, naast de lezingen, openingen en
toelichtingen die wij elders verzorgen.

Communicatie FAÇADE 2017
De kunstmanifestatie FAÇADE 2017
werd begeleid met een uitgebalanceerde advertentiecampagne.
Met de inschakeling (meestal 2 of 3
plaatsingen) van tijdschriften als Metropolis M, BK-informatie, Kunstkrant,
Kunstschrift, De Witte Raaf, Beelden
Magazine, Collect (zowel NL als BE),
H-art als Museumtijdschrift stonden
onze advertenties van halve of een
hele pagina in een oplage van meer
dan 150.000 ex., met een bereik van
meer dan 600.000 kunstminnende
personen in Nederland en België.
Met de inschakeling (meestal 3

JAARVERSLAG 2017

of 4 plaatsingen) van tijdschriften
en kranten als NRC Handelsblad, De
Volkskrant, De Tijd (BE), De Groene Amsterdammer, Elsevier, MAX
Magazine, VPRO Gids, Vind Magazine en 360 magazine stonden onze
advertenties in een oplage van meer
dan 800.000 ex., met een bereik van
meer dan 3 miljoen Nederlanders en
Belgen die open staan voor cultuur
en kunstmanifestaties.
Met name in deze laatste groep
konden we door inkoop van advertenties voor slechts 20 of 25% van
de originele prijs een goed advertentieprogramma opstellen. In feite gaf
ons budget van 45.000,- euro ons de
mogelijkheid om voor bijna 200.000,euro te adverteren.
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per post verzonden. Wij vinden het
belangrijk dat ook diegene die minder
gebruik maken van de digitale media
op de hoogte blijven. 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 5343 adressen.
Van alle uitingen met betrekking
tot FAÇADE 2017 is een speciale krant
samengesteld die in een beperkte
oplage is uitgegeven. Alle publicaties
zijn bij CBK Zeeland op te vragen.
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Stichting Centrum voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Architectuur Zeeland gevestigd te Middelburg.
De organisatie (4 fte’s)

Raad van Toezicht

Sanneke van Baar
coördinator bedrijfsexposities
16 u/w

De raad kwam in 2017 vijfmaal in
vergadering met de bestuurder
bijeen. Daarnaast zijn bijeenkomsten
gehouden voor de zelfevaluatie van
de Raad en heeft een brainstormsessie plaatsgevonden.

Johanna Eikenhout-Salamony
administratief medewerker
12 u/w
Kathrin Ginsberg
directeur/bestuurder
40 u/w
Thecla Gjeltema
medewerker fotografie
8 u/w

De leden van de Raad van Toezicht
van CBK Zeeland zijn de volgende
personen:
Dennis Bernhard
Jaap Bos
Hans Codée, voorzitter
Paul Favier 
Karen Nije

Andre Kwakernaak
projectmedewerker architectuur
24 u/w
Annie de Nooijer-van Belzen
financiële administratie & bureaucoörd.
31 u/w
Thom Schaar
coördinator beeldende kunst &
vormgeving
39 u/w
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van de nieuwe Stichting Exploitatie
Grote Kerk Veere. Op basis van 8
uur per week heeft zij zich gericht
op de fondsenwerving, afstemming
met programmerende partijen en de
vormgeving van de nieuwe stichting.
De opdracht loopt tot 1 mei 2018.
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Kathrin Ginsberg is vanuit CBK
Zeeland vanaf april als kwartiermaker
betrokken bij de realisatie van de
nieuwe plannen voor de Grote Kerk
Veere. Aanvankelijk in opdracht van
de Gemeente Veere en aansluitend
als statutair directeur/bestuurder
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Kort financieel overzicht 2017

Colofon
Tekst en beeld
CKB Zeeland

Baten
Baten uit producten en/of diensten		

137.882

Baten uit fondsenwerving			

261.240

Subsidiebaten				

536.027

Totaal					

935.149

Fotografie FAÇADE 2017
Anne Breel
Ontwerp & collages
Daniël van der Meulen
Studio de Theodoor
Druk
Grafisch bedrijf Goes

Lasten

Oplage
300

Activiteitenkosten				

520.301

Personeelskosten				

294.704

Bureaukosten				

63.496

© 2018 CBK Zeeland

Afschrijving vaste activa			

3.363

Overige lasten				

5.522

Totale bedrijfslasten			
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Resultaat				

887.386
47.763
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