JAARVERSLAG 2017
Samenvatting
De periode waarop het verslag betrekking heeft, loopt van 1 januari 2017, dwz vanaf de datum waar
het vorige jaarverslag eindigde (31 december 2016), t/m 31 december 2017.
Het jaarverslag 2017 en daarmee de samenvatting is tot stand gekomen mede door de inbreng van
de voortrekkers.
Bestuur
Het bestuur is van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 vijfmaal bijeengekomen, en heeft in
die periode twee collectieve vergaderingen belegd (januari en november 2017) voor overleg en
informatie-uitwisseling met de deelnemers van de stichting. Overige communicatie tussen bestuur
en leden vond plaats via de nieuwsbrief (dit jaar vijfmaal verschenen).
Locatie bijeenkomsten
Collectieve bijeenkomsten worden gehouden bij mensen thuis of in ateliers. Het streven is de
bijeenkomsten zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende provincies waarin leden woonachtig
zijn.

Werkgroepen

Er zijn in 2017 vier kenniscafe’s gehouden.
12 april: een werkpresentatie van twee collectiefleden met discussie over ‘hoe blijf je jezelf
ontwikkelen’
6 juni : een korte evaluatie van het Kunstenaarsboekenproject en daarna werd de film THE FIVE
OBSTRUCTIONS van Lars von Trier vertoond.
25 september: Albert Oost, beeldend kunstenaar en initiatiefnemer van Melklokaal, vertelde over de
waardebepaling van een kunstwerk, hoe je een galerie benadert en hoe je meer bekendheid krijgt.
29 november : twee collectiefleden gaven een presentatie van hun werk en vertelden hoe/waardoor
zij geïnspireerd worden.

Projecten

Kunstenaarsboekenproject
Tijdens de boekenweek, van 25 maart t/m 2 april, werden in het GRID te Groningen als afsluiting van
het project alle nieuwe kunstenaarsboeken van de deelnemers officieel gepresenteerd in drie
publieke presentaties. Op 6 juni is er een evaluatie gehouden van het hele project (jaarprogramma,
expositie, boekpresentaties).
Pictura
9 september Meet & Greet/preview voor pers en galeriehouders. Officiële opening op zondag 10
september verricht door Han Steenbruggen, directeur Museum Belvédère in Heerenveen.
Gedurende de periode dat de expositie liep (10 september t/m 22 oktober), was er tijdens de
weekenden iemand van de exposanten aanwezig . Aantal bezoekers ca. 550. Bij de expositie was een

informatieboekje over de deelnemende kunstenaars. Tijdens de expositie zijn er werken verkocht.
Titel expositie: 6kmperuur/10mdiep – Hier en Nu, aantal deelnemers: 16

Vooruitblik

Kenniscafé
De kenniscafé’s zijn de basis van het collectief. De frequentie zal in 2018 ongeveer gelijk blijven. Het
kenniscafé-team wil in 2018 atelierbezoeken bij diverse collectiefleden organiseren.
Toekomstige projecten
Residentieproject
Na het uitvallen van het project in 2017, willen we graag in 2018 weer een collectief werkperiodeproject organiseren. De voortrekkers zijn al actief begonnen aan een concept-programma nieuwe
stijl. De eerste informatie is reeds aan alle collectiefleden verstuurd.

