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Combineer uw bezoek aan de tentoonstelling met een lezing, workshop of Aan tafel… dit is een 

informeel ontmoeten van tafelgasten en bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

                                                                                                                                                      

Programma kunstmanifestatie 15 

 

Vrijdag  

29 september  

19.30 u Opening van Kunstmanifestatie 15 
en van het cultureel seizoen van de Gemeente Midden-Drenthe 

door wethouder Gert-Jan Bent. Muziek van SAX-A-LOT 

 

 

Zaterdag 

30 september 

11-17u  

 

 

 

Bezoeken van de Expositie 
Mogelijkheid tot laten maken van uw snelschets portret door 

Anneke Verstegen 

Korte demonstraties op de draaischijf door Helma van de Water 

 

13-15u Demonstratie Modeltekenen  
door de kunstenaars Joan Bruggink, Wiebe Bosma, Annie Buist 

en Co Raatjes 

De verhalen-verteller Niels Brandaan wordt door de 

kunstenaars geportretteerd terwijl hij een verhaal van Oskar 

Wilde vertelt. 

 11-12u   

15-16u 

Feedback amateurkunstenaars    
spreekuren door de kunstenaars  

Marijke van der Meij 

Anneke Verstegen 

Joke Koenraads 
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16-18u CAMILLE CLAUDEL 

Solovoorstelling door Els Buitendijk 

Els Buitendijk vertelt en speelt hierin de tragische 

levensgeschiedenis van deze Franse beeldhouwster, die 

leerlinge, collega en minnares was van de beroemde 

beeldhouwer Auguste Rodin. 

Zij leefde van 1864 tot 1943. 

Zij was een groot talent maar kreeg nooit de erkenning die zij 

verdiende. Toen ook Rodin haar, ondanks al zijn beloftes, in de 

steek liet, heeft zij dat niet kunnen verwerken. 

Zij trok zich terug uit de wereld en is uiteindelijk door haar 

familie krankzinnig verklaard en door hen in een inrichting 

geplaatst. 

 Els Buitendijk is actrice en voormalig T.V.-omroepster. Zij 

vertelt op een gepassioneerde wijze dit boeiende levensverhaal 

en weet als geen ander een tekst tot leven te brengen. 

De vertelling duurt een uur en wordt omlijst door enkele mooie 

muzikale fragmenten.  

Na de voorstelling gaan we Aan Tafel om na te praten. 

Reserveren: info@anbuist.nl 5 Eur p.p. incl. kop koffie/thee 

 

 

Zondag  

1 oktober 

11-17u Bezoeken van de Expositie 
Mogelijkheid tot laten maken van uw snelschets portret door 

Anneke Verstegen 

Korte demonstraties op de draaischijf door Helma van de Water 

 11-

13.30u 

Workshop “Bomen schilderen” 
door kunstenaar Anneke Verstegen en  

Katharina Rijcken-Borneveld, drumster van “The Ex”  

Kijken naar de bomen, bomenrijen, boomstammen, takken en 

wortels. Grillig, glad, knoesten.. 

Aan de hand van foto's  worden schetsen gemaakt en 

aansluitend worden bomen geschilderd op live muziek. 

Katharina Rijcken- Borneveld, drumster van THE EX zal de 

muziek verzorgen op haar drumstel en klankschalen. 

Max. 15 cursisten en voor gevorderde amateurs. 

Materiaal wordt verzorgd en is in de  prijs inbegrepen 

Opgave via info@anbuist.nl 20 Eur p.p. incl. koffie/thee 

mailto:info@anbuist.nl
mailto:info@anbuist.nl
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 12-13u    Feedback amateurkunstenaars    
spreekuren  door de kunstenaars  

Marijke van der Meij 

Joke Koenraads 

 

14.00u-

16.00u 

Lezing “Klankbeeld” 

door Gert Visser en Gert Riemersma. 

Hierbij zien we  een cross-over van beeldende kunst en  

klassieke muziek met zeer aansprekende voorbeelden 

uitgewerkt. 

Zij laten prachtige 'klankbeeld'-voorbeelden zien (van 1200 tot 

1950) en zullen uitgebreid ingaan op “De Stijl”, zowel in beeld 

als in muziek. Zij hebben die combinatie op een eigen originele 

manier ingevuld.                                                                     

Reserveren:info@anbuist.nl 5 Eur p.p. incl. kop koffie/thee 

 16-17u Aan Tafel... 
In gesprek met kunstenaar Mark Lisser 

voorzitter van het Drents Schildersgenootschap 

 

 

Maandag 

2 oktober 

15-20u Bezoeken van de Expositie 

 15.15u Rondleiding en uitleg over de expositie 
door kunstenaar Marijke van der Meij 

 16-17u Aan Tafel... 
In gesprek met Phillip Wildevuur, galeriehouder. 

"Welkom in de wereld van Wildevuur, het ontstaan en 

uitgroeien naar een top galerie" 

 

 

Dinsdag  

3 oktober 

15-20u 

 
Bezoeken van de Expositie 

 9.30-

12.00u 

 

Workshop “Scheuren als inspiratie” 
door kunstenaar Co Raatjes. 

Aan de hand van scheuren in stoeptegels of muren gaan we op 

zoek naar een beeld. (bv. gezicht, dier etc.) Dit gaan we tekenen 

met een stift en verder vorm- en kleurgeven. 

Max. 15 personen 

Materiaal wordt verzorgd en is in de  prijs inbegrepen. 

Opgave: info@anbuist.nl 15 Eur p.p. incl. koffie/thee 

 16-17u Aan Tafel... 

mailto:info@anbuist.nl
mailto:info@anbuist.nl
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In gesprek met Wia Stegeman, kunstenaar, 

over creatief denken. 

 

20-22u 
Lezing over symboliek in de kunst - "Je ziet het pas als je 

het door hebt" (Johan Cruijff ) 

“Zinne en Minnebeelden”  door Margaret Breukink 

Genrestukken hebben vaak een diepere en soms verborgen 

betekenis, in die zin dat ze voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Hoe realistisch de schilderijen ook lijken, de schilder heeft de 

werkelijkheid naar zijn hand gezet. De genrestukken, schijnbaar 

een weergave van alledaagse activiteiten, symboliseren dikwijls 

bedrog en verleiding. Voorstellingen hebben echter dubbele 

bodems, waarvan de meeste betekenissen pas in de 20ste eeuw 

zijn (her)ontdekt.                                                                 

Reserveren:info@anbuist.nl 5 Eur p.p. incl. kop koffie/thee 

 

 

Woensdag 

 4 oktober 

15-20u Bezoeken van de Expositie 

 16-17u Aan Tafel...  
In gesprek met kunstenaar Herman van de Poll, hij zal een korte 

omschrijving geven van zijn werk 

 20-

21.30u 

Lezing “Van idee tot expositie” 

door Annemiek Rens.  
Zij werkt als conservator en projectleider van tentoonstellingen 

en publicaties bij het Drents Museum in Assen. 

Aan de hand van de komende expositie in november "The 

American Dream" in het Drents museum, wordt een inkijk 

geven wat er achter de schermen gebeurt.  

(Hoe ontstaat het/de idee, wat komt erbij kijken, waar focus je 

op en waarom, hoe richt je een tentoonstelling in. De mee - en 

tegenvallers, anekdotes etc. :Het wel en wee van het tot stand 

komen van een expositie.)                                                     

Reserveren: info@anbuist.nl 5 Eur p.p. incl. kop koffie/thee              

 

Donderdag 

5 oktober 

15-20u Bezoeken van de Expositie 

mailto:info@anbuist.nl
mailto:info@anbuist.nl
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16-17u Aan Tafel.. 

In gesprek met Klaas Koops.   

Kunstschilder en schrijver  Klaas Koops zal aan tafel de 

volgende stelling verdedigen: 

“Nieuwe kunst ontstaat daar waar verbeelding nieuwe 

werkelijkheid wordt.” 

 19-

21.30u 

 

Workshop “De essentie van tekenen is de lijn die de ruimte 

verkent” door kunstenaar Co Raatjes. 

We maken een aantal lijntekeningen van een gezicht, voorwerp 

of dier. We doen dat in een vloeiende lijn met een stift zonder te 

corrigeren. Na een aantal oefeningen kiezen we een tekening 

die ons bevalt om verder uit te werken.                                                

Max. 15 personen.                                                               

Opgave via info@anbuist.nl 15 Eur p.p. incl. koffie/thee 

 

Vrijdag 

6 oktober  

15-20u Bezoeken van de Expositie 

 13.30-

16u 

Workshop “Kennismaking met de aquareltechniek” door 

kunstenaars Co Raatjes, Joke Koenraads, Annie Buist  
 

Aan de hand van de drie primaire kleuren (rood,geel,blauw) 

mengen we ons palet voor een eenvoudig landschap. 

We kiezen een zwart-wit foto van een Drents landschap  die als 

leidraad dient. 

Dit alles proberen we uit op verschillende soorten 

aquarelpapier. 

Max. 15 personen 

Materiaal wordt verzorgd en is in de  prijs inbegrepen          

Opgave via info@anbuist.nl 15 Eur p.p. incl. koffie/thee 

 16-17u Aan Tafel 
In gesprek met Lidwien Chorus over de lithografie. 

 

 20-

21.30u   
Filosofisch gesprek over Kunst en Kunstbeleving. Wat de 

een ontroert, laat de ander koud. 

Filosofisch gesprek en debat over Kunst en Kunstbeleving in 

samenwerking met Filosofisch café CRAS. Onder leiding van 

Godfried Westen en met hulp van Willy van Olffen en René 
Kaiser, worden de kunstenaars Marijke van der Meij en Co 

Raatjes bevraagd over kunst en Kunstbeleving. 

mailto:info@anbuist.nl
mailto:info@anbuist.nl
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Zaterdag 

7 oktober  

11-17u  Bezoeken van de Expositie 
Mogelijkheid tot laten maken van uw snelschets portret door 

Anneke Verstegen 

Korte demonstraties op de draaischijf door 

Helma van de Water 

 12-13u    Feedback amateurkunstenaars    
spreekuren door de kunstenaars  

Marijke van der Meij 

Anneke Verstegen 

Joke Koenraads 

 13-15u Demonstratie Modeltekenen 
door de kunstenaars Joan Bruggink, Wiebe Bosma, Annie Buist, 

Co Raatjes. 

Het model is Otto Berman, die tijdens de sessie altviool speelt. 

 16-17u Aan Tafel.. 
In gesprek met Sacha Landkroon 

(Drentse Schrieverskring) 

met korte lezingen en voordrachten  

uit zijn bundel “Terra Incognita”  

 

 

Zondag 

8 oktober 

 

11-17u Bezoeken van de Expositie 
Mogelijkheid tot laten maken van uw snelschets portret door 

Anneke Verstegen 

Korte demonstraties op de draaischijf door 

Helma van de Water 

 12-13u    Feedback amateurkunstenaars    
spreekuren  door de kunstenaars  

Marijke van der Meij 

Anneke Verstegen 

Joke Koenraads 

 15u-

16u 

Demonstratie Boetseren door kunstenaar Rene Kaiser 
De kunstenaar gaat een zelfportret boetseren met behulp van het  

publiek. Het publiek neemt de functie van waarnemer over van 

de kunstenaar: Wat ziet het publiek en welke aanwijzingen geeft 

het publiek de kunstenaar om uit te voeren. Een interactie 

tussen publiek en kunstenaar. 

 17u Sluiting Kunstmanifestatie 15 

 

 


