Programma voor de KC4D route
september 2022
WORKSHOPS VOOR KINDEREN VAN 8 – 12 JAAR
Woensdag 7 september 2022
Plaats:
Aanmelden:
Wat:
Leiding:
Aanvang:

Mummelhuus Klatering 25A, Beilen
timboektoe1953@gmail.com
Werken aan kunst met afvalmateriaal
Tim van Schaik en een collega
15.00 uur

Woensdag 7 september 2022
Plaats:
Aanmelden:
Wat:
Titel:
Leiding:
Aanvang:

Basisschool Drijber of Atelier Marijke Wessel (liggen naast elkaar)
marijke.wessel@outlook.nl
We bekijken samen een kunstwerk en gaan daarna zelf aan de slag .
Kleur in de hoofdrol
Marijke Wessel en Greet Verschoor
15.00 uur

Woensdag 14 september 2022
Plaats:
Aanmelden:
Wat:
Leiding:
Aanvang:

Buurthuis Smilde, Aventurijn, Beukenlaan Smilde
gverschoor@ziggo.nl
Schilderijen maken met kleur en tegellijm!
Greet Verschoor en Marijke Wessel
15.00 uur

Woensdag 14, vrijdag 23 & 30 september

Plaats:
Aanmelden:
Wat:

Leiding:
Aanvang:

Atelier Janneke Boer, Kleine Veenbes 12, Bovensmilde
jannekeboerluth@hotmail.com
In deze workshop wordt iets vertelt over de schilder van Gogh.
Wie was hij en welk werk maakte hij? De kinderen schilderen maken hun
eigen zonnebloemen. Aan het eind versieren we het schilderij met bladgoud.
Janneke Boer
15.00 uur

“MEET AND EAT” BIJ KUNSTENAARS
Vrijdag 23 september, bij Anneke Verstegen en Saber Mikael
Thuis bij Anneke Verstegen zal op vrijdag 23 september een “Meet and Eat” plaatsvinden. Hier
kunnen bezoekers onder het genot van een passende maaltijd dieper kennismaken met de kunst en
de kunstenaars. Tijdens een kleurrijk (vegetarisch - italiaans) driegangen diner voor € 50 euro p.p.
inclusief wijn arrangement zullen de sprekers u meenemen op een creatieve reis.
Plaats:
Wat:

Atelier Anneke Verstegen, Veldhuizenweg 7, Smilde
Diner met sprekers:
- schrijver Jan Harbers,
- kunstenaars Saber Mikael en Anneke Verstegen
Leiding:
Algemene leiding Anneke Verstegen
Aanvang:
17.30 uur (inloop) tot 22.30 uur.
Kosten:
€ 50 per persoon. Maximaal 16 gasten.
Reserveren noodzakelijk 06 25042215 of mail adres annekeverstegen1@gmail.com

Vrijdag 30 september, bij Henk Rusman en
Dinie van der Plaats
In de galerie van Henk en Dinie wordt een unieke gelegenheid geboden om een goed diner te combineren met een lichte verdieping in door de kunstenaars vervaardigde kunst: heerlijk leerzaam.
Tussen de gerechten door vertellen de kunstenaars over hun gemaakte kunstwerken die in de
ruimte geëxposeerd worden; dit in combinatie met een film en/of diapresentatie.
Het doel is om een geanimeerde avond te organiseren waarbij mensen elkaar en de kunstenaars
ontmoeten onder het genot van een prima diner.
Plaats:
Aantal personen:
Wat:

Galerie en atelier Gliterator Polakkenweg 3 te Smilde.
Minimaal 10, maximaal 16 personen
Diner met sprekers; Kunstenaars:
- Henk Rusman
- Dinie van der Plaats
- Herman van de Pol
Tijdsduur:
Vanaf 17.30 uur inloop met open einde
Kosten:
€ 50,00 p.p. (inclusief drankjes)
Reserveren noodzakelijk:
dvdplaats@gmail.com of tel (06) 15 19 17 19

RUILEXPOSITIE
Naast deze Centrale Expositie zullen enkele kunstenaars een ruilexpositie inrichten. Deze expositie
heeft als insteek dat deze kunstenaars een werkstuk tentoonstellen dat tegen een immateriële (een
dienst) of materiële tegenprestatie verworven kan worden. De werkstukken moeten ruim voor de
opening aanleveren inclusief RUILWENS. Zo kunnen belangstellenden zonder betaling van geld,
maar wel tegen het doen van een klusje o.i.d. in het bezit komen van een kunstwerk naar keuze.
Ook wordt er een kleine expositie ingericht van werkstukken van kinderen die aan de workshopo
hebben deelgenomen.
Trekker ruilexpositie: Marijke Wessel.

Activiteiten tijdens de Kunst en Cultuurvierdaagse
Cultuur/theatrale lezingen - en Kunstlezingen

Enkele kunstenaars geven een specifieke lezing over hun kunst en kunstontwikkeling.

Woensdag 21 september Henk Rusman
Henk Rusman zal een lezing verzorgen die gaat over zijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar
gedurende ruim 40 jaar. In de lezing ligt een accent op de gerealiseerde ruimtelijke werken in de
openbare ruimte. Deze lezing zal incl. een kleine pauze ongeveer 2 uur duren.
Plaats:
Datum:

Dorpshuis Aventurijn, Beukenlaan te Smilde.
woensdagavond 21 september aanvang 20.00 uur

Zaterdag 24 september Remy van Tilburg
Atelier Marlon Thjong en partner Remy van Tilburg.
De Theatergroep HENS de tekst lezen van hun voorstelling Pontius Pilatus.
Deze theatrale lezing zal worden bijgestaan door live muziek. Remy van Tilburg, theatermaker en
docent zal de lezing
samen met de spelers Hans van der Meiden, Sanne van Ommen en muzikant Keesjan van der Maas
inleiden.
Plaats:
Leiding:
Aanvang:

Atelier Marlon Thjong, Polakkenweg 1, Smilde
Remy van Tilburg, Marlon Thjong.
20:00 uur

Woensdag 28 september Janneke Boer
Janneke Boer Lezing werken met Dementie, “Gezien en gehoord worden”. Naast haar werk als
kunstenaar heeft zij 20 jaar in de zorg gewerkt. De laatste 6 jaar werkt Janneke met veel plezier
op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Janneke heeft haar passies verenigt in een
aantal kunstwerken. Met deze werken probeer zij uit te beelden wat dementie nu eigenlijk is.
Plaats:
Datum:

Buurthuis Aventurijn, Beukenlaan te Smilde
woensdagavond 28 september aanvang 20.00 uur.

Theatervoorstellingen: beeldende kunst en liefde
Het is gelukt om, dit ter mede afsluiting van de jubileum kunstvierdaagse, een bijzondere en ook
heel toepasselijke toneelvoorstelling te boeken. De voorstelling heeft de titel “Michal” en wordt
door een professioneel gezelschap onder regie van de Smildense regiseur acteur Remy van
Tilburg opgevoerd.
‘De kunstenares Michal doet pogingen om op het linnen haar relatie met de mannen in haar leven
vorm te geven. Haar vader Saul, Jonathan en haar broer koning David, de man die ze nog steeds
lief heeft.
Michal: “Je roept me in de verf. Ik heb je zo voor ogen, maar op het linnen vervagen
je contouren.”
“Ik zoek in elke schets, in elk portret, in elk schilderij, maar vind hem niet”.
Haar atelier slibt langzaam dicht met opzetten die nooit afkomen. Geprikkeld door Jonathan, wordt
ze gedwongen om haar grootste angst en bitterheid onder ogen te zien. Langzaam wordt duidelijk
waar Michal tegen vecht.’
De voorstellingen vinden plaats op de volgende dagen en tijstippen op de daarbij genoemde locaties:
o 25 september Bovensmilde Waterstaatskerk middag voorstelling start 15:00 uur
o 29 september Westerbork Stefanuskerk 20:00
o 1 oktober Stafanuskerk Beilen 20:00
Na afloop is er plaats en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Entree: € 7,50 inclusief 1 consumptie p.p.
Opgave: www.kunstcultuur4daagse.nl

