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VOORWOORD
Regelmatig vraag ik mij af waarom kunst mij zo raakt.
In Rotterdam overkwam mij dat onlangs toen ik met
mijn vrouw de Verwoeste Stad van Ossip Zadkine voor
het eerst zag. Bijzonder hoe zo’n aangrijpend beeld
de aantrekkingskracht van die havenstad vergroot.
En dat die verbeelding de dialoog kan stimuleren.
Je legt meteen de relatie met het bombardement in
WOII en het hart dat toen uit de stad is geslagen.
En daar had ik het met vochtige ogen dan weer met
mijn vrouw over. Veel kunst in de openbare ruimte van
Rotterdam. Het draagt bij aan een sympathiek
imago van de stad. Precies zoals de expositie
BEDE-VAART het aanzien en de vitaliteit van Alkmaar
in 2018 vergrootte gedurende de zomer. Je merkte
aan alles dat de kunst op het Bolwerk het humeur
en de gezondheid verbeterde van een ieder die er
verbleef. Oh’s en ah’s van kunstliefhebbers, vrolijke
recreanten langs de singel die bleven zitten tot de zon
onder was en diverse joggers en skaters die een extra
rondje langs de openbare kunstwerken deden.
Met schilderkunst is het al niet anders: het maakt
gelukkig en geeft energie. Dat is eerder aangetoond
door professor Semir Zeki. Hij concludeerde op basis
van onderzoek dat door het kijken naar een schilderij
dat je mooi vindt, je bloedstroom met tot wel
10 procent verhoogt. Een verhoging gelijk aan iemand
die naar zijn of haar geliefde kijkt. Het maakte in het
onderzoek niet uit of het ging om een landschap,
stilleven, portret of abstract werk. Volgens mij is dit
dé prikkel om eens een schilderij van de Kunstuitleen
te lenen of te kopen.
Kunst en schoonheid hebben een sterk effect op ons.
Het mooie vind ik zelf dat die emotie zich niet altijd
laat vangen in woorden. De ene keer ben je op slag
geraakt door een kunstwerk en de andere keer roept
het alleen maar vragen bij je op. Zeker is dat je op dat
moment even in de ban bent van de maker. Dát is de
magie van kunst. Kijken naar kunst maakt gelukkig en
klanten van de Kunstuitleen weten dat natuurlijk allang.
De kunst is nu alleen nog al die anderen in die
betovering zien te krijgen.
Onno Walgien
Voorzitter bestuur SBK Noord-Kennemerland /
Kunstuitleen Alkmaar

ACTIVITEITEN
KUNSTUITLEEN - daar ga je heen!
Iedere maand wordt er een activiteit – lezing, workshop of anderszins georganiseerd die direct of indirect met beeldende kunst te maken heeft.
Steeds staat een specifieke kijk op beeld en kunstenaar centraal.

TEKENDICTEE
donderdag 25 januari

DE REINIGINGSKUUR
zondag 6 mei

Teken eens een ……. Daar gaat het om bij een
tekendictee. Kunstenaar Kees Oosterbaan laat
deelnemers mensen, dieren, dingen tekenen
gedicteerd als bij een woorddictee. Dit in combinatie
met enkele frivole tekenopdrachten waarbij
verbeeldingskracht en fantasie geen voordeel
hoeven te zijn. Aan de winnaars worden gouden
potloden uitgereikt.

Friso Vonder is in de expositieruimte te gast met zijn
atelier ‘Schatkamer’, waarin hij op een creatieve
manier het thema ‘duurzaamheid’ onderzoekt.
De reinigingskuur is een korte, effectieve, mentale én
lichaamsgerichte ervaring en bedoeld voor iedereen
die wat wil opruimen. Of het nou de kledingkast is
waar je niet aan toe komt, een vervelende gedachte,
gifstoffen in je lichaam of andere soorten rommel,
waar je vanaf wilt.

CONCEPTUELE KUNST
donderdag 22 februari
In aanvulling op de lezing over conceptuele kunst
in 2017 gaat Alex de Vries deze avond verder met
deel 2 van ‘De Papieren Handdruk’. Ook nu spreekt
hij over zijn persoonlijke ervaringen met conceptuele
kunst. Via geluidskunst, boekkunst, visuele poëzie
en performances benadert hij de positie en de
intenties van de conceptuele kunst.

RONDLEIDINGEN BEDE-VAART
28 juni, 12 juli, 19 juli, 26 juli, 16 augustus,
30 augustus en 9 september.
Rondleidingen bij de beeldententoonstelling
BEDE-VAART op Het Bolwerk. De gids is
Jaap Velserboer, curator van de tentoonstelling.
Op de voor hem bekende, bevlogen manier vertelt
hij over de route en de beelden.

KIJK OP KUNST
donderdag 22 maart en dinsdag 30 oktober

TAAL, BEELD en MUZIEK
donderdag 27 september

Tijdens deze lezing vragen we ons af wat kunst is.
Waar kijk je eigenlijk naar en welke beeldaspecten
spelen daarbij een rol? Hoe zit het met waardering
voor kunst, ook als je iets niet mooi vindt en
hoe is kunst in de loop der eeuwen veranderd.
Geen chronologische kunstgeschiedenis dus, maar
echt een interactieve lezing/workshop over kijken
en beschouwen. De lezing wordt gegeven door
kunstenaar Karin van Bodegom.

N.a.v de werkperiode van Petra Talsma in de
expositieruimte is er een speciale avond met Taal,
Beeld en Muziek. Elly Stolwijk, Marietje van Rossen
en Petra lezen samen voor. Daar omheen brengen
Michel Duijves (klarinet) en Karin ten Cate (zang)
bestaand werk en muzikale improvisaties ten gehore.
Thema’s die deze avond langskomen zijn
de verzengende hitte van de afgelopen zomer,
de moeders, het Noord-Hollands polderlandschap
en natuurlijk de liefde.

KUNST EN QUIZ
donderdag 25 oktober

PUSHWAGNER
donderdag 22 november

Een speelse activiteit om er achter te komen wat je
eigenlijk van kunst afweet. Daarbij gaat het er niet
om, of alle kennis per se nuttig is. Domme weetjes
zijn ook leuk. Weet je bijvoorbeeld hoeveel
‘De Nachtwacht’ weegt? Voor de tweede maal
wordt de kunstquiz gehouden. Ook deze keer
worden vragen gesteld over veel aspecten van
beeldende kunst.

Het Moment (Nomadische Cinema) presenteert
de documentaire over de Noorse kunstenaar Hariton
Pushwagner. Pushwagner rules! Dat is vanaf het
begin van de documentaire duidelijk. De eigenzinnige
kunstenaar neemt direct de regie over: het interview,
de kadrering van het shot en zelfs de set dressing
moeten helemaal anders. Dit is illustratief voor
Hariton Pushwagner, die in Noorwegen een cultfiguur
is vanwege zijn excentrieke en provocerende
karakter. Met humor, passie en dankzij veel whisky
lukt het de filmmakers een indringend beeld
te schetsen van zijn kunstenaarschap en zijn
destructieve levensstijl.

ALGEMENE ACTIVITEITEN
KUNST TOT DE NACHT
vrijdag 7 september
Kunst tot de Nacht: zwerven langs de kunsten als start
van het culturele seizoen. Op deze avond staan van
20 tot 24 uur de deuren wagenwijd open.

ZANDTEKENEN
Elze van den Akker strooit, veegt en schuift met
hand en zand op een imposante lichtbak.
Zo ontstaat een fascinerende wereld met levensechte
zandschilderingen van mensen en verhalen.
Via beeldprojectie kan het publiek zich vol verbazing
en verwondering laten meeslepen in de wondere
wereld van zand en licht, ondersteund door muziek.

WENSHUT
Van kartonnen dozen en tape bouwt Kees
Oosterbaan een hut. Via kieren en gleuven schuiven
omstanders briefjes met een wens naar binnen.
Kees tekent hun wens en schuift de tekening weer
naar buiten. Voor de deelnemers is en blijft hij
onzichtbaar.

OPEN MONUMENTENDAG
zaterdag 8 september
Het thema van Open Monumentendag is ‘In Europa’
en sluit hierbij aan bij het Europese Jaar van
het Cultureel Erfgoed. Het accent ligt op wat ons
in dit deel van de wereld cultureel aan elkaar bindt.
Kunstuitleen Alkmaar houdt het bij Nederland,
de regio West-Friesland. In de monumentale hal van
de Ambachtsschool is de West-Friese Dansgroep
uit Schagen te gast. Met live muziek dansen zij tussen
14.30 en 16 uur klassieke boeren- en salondansen.

EXPOSITIES 2018
Veel tijd en aandacht gaat uit naar
de organisatie van de buitententoonstelling
BEDE-VAART op het Bolwerk in Alkmaar.
Maar ook in de expositieruimte zijn er zeer
uiteenlopende tentoonstellingen te zien.

Zoals ‘De blauwdruk van Capgras’ met werk
van een papieren personage uit een boek
van Inge Nicole, een fototentoonstelling van
Contrastfotografie en wordt de ruimte weer
twee periodes als tijdelijk atelier gebruikt
waarbij Friso Vonder het thema duurzaamheid
onderzoekt en bewerkt Petra Talsma de
actualiteit uit de krant als uitgangspunt
voor haar werk.

COSMIC METAMORPHOSIS		
12 januari t/m 11 februari 2018

CROSSROADS		
25 maart t/m 22 april 2018

Nuray Atas benadert de werkelijkheid steeds opnieuw
alsof het de eerste keer is, daarom is haar weergave
daarvan altijd anders, verrassend. Kunst heeft voor
haar met meerdere dimensies en oneindigheid te
maken. Haar stijl is dan ook niet eenduidig, zij is
altijd zoekend en experimenterend op zoek naar
de onzichtbare realiteit achter de zichtbare dingen.
Manipuleren en vervormen is de kernactiviteit.
Zelf verwoordt zij het als volgt: ´Als ik vanuit mijn
fantasie werk dan plaats ik vrije geometrische
vormen in een onbegrensde ruimte, zoals in de serie
“Cosmic Metamorphosis” 2016’. In haar werk komen
verschillende elementen van de natuur als thema
voor, zoals licht, reflectie, tijd en ruimte, zichtbaarheid
en onzichtbaarheid, steeds in een mathematische
geïnspireerde context. De tentoonstelling is geopend
op zondag 14 januari door Wouter Hakhoff, musicus
en voorzitter Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o..

CONTRAST-fotografie is door Jan Hoogland, Armando
Jongejan, Frank Roosendaal en Rob Starre in 1989
opgericht. Individueel en als collectief exposeren zij
zeer regelmatig met nieuw werk. De vier fotografen
komen samen met hun fotowerk tijdens de expositie
‘Crossroads’. Jan Hoogland weet als geen ander
zijn beelden meerdere lagen mee te geven. In de
serie over de natuur als inspiratiebron heeft hij dat
heel letterlijk genomen. Dit zie je ook terug in zijn
beelden van ‘op Urk wonen’ en zijn serie over bekende
mensen. Met de serie ‘The University of Life’ van
Armando Jongejan wordt een ongemakkelijk gevoel
opgeroepen over Robbeneiland, een voormalige
gevangenis bij Kaapstad in Zuid-Afrika. Op de eerste
zondag na Pinksteren fotografeerde Frank Roosendaal
de ‘Bronk Processie’ in het Zuid-Limburgse plaatsje
Holset. Kenmerkend voor deze intieme processie is
de betrokkenheid van de mensen. Rob Starre geeft
zijn visie op het Franse schiereiland Bretagne, geen
stereotype foto’s van vuurtorens, maar beelden waarin
verlatenheid, rust en mystiek tot uitdrukking komen.
Bij de opening van de tentoonstelling op zondag
25 maart vertelden de fotografen iets over hun werk.

DE BLAUWDRUK VAN CAPGRAS
18 februari t/m 18 maart 2018
Inge Nicole is de auteur van ‘De blauwdruk van
Capgras’. Een roman waarin de leden van de familie
Koppedraijer zich als een ander voordoen en/of
zoeken naar hun eigenheid.
Moeder Koppedraijer herkent mensen, dieren en
dingen maar hun identiteit niet; zij heeft het syndroom
van Capgras. Dochter Juliet, die beeldend kunstenaar
is, rijgt haar leven met zelfgemaakte beelden aaneen.
In deze expositie is te ervaren hoe een papieren
personage zich buiten het boek weet te werken.
Verkoopt zij lucht, baart zij blauwe baby’s op doek
of is haar identiteit door de auteur vormgegeven?
Kunstenaar Judith Heinsohn opent de tentoonstelling
op zondag 18 februari.

KUNST IN DE MAAK VIII - ATELIER SCHATMAKER
28 april t/m 27 mei 2018
Tijdens de tentoonstellingenreeks Kunst in de Maak
gebruiken kunstenaars de expositieruimte als atelier.
Bezoekers kunnen live meemaken hoe een kunstwerk
of installatie tot stand komt. Friso Vonder onderzoekt in
dit tijdelijke atelier ‘Schatkamer’ op creatieve manier het
thema ‘duurzaamheid’. Als bezoeker loop je als
het ware door een milieustraat, maar het gaat daarbij
niet alleen om materieel afval. Je kunt ook gebruik
maken van een biechtstoel waar je op gezette
tijden je ‘geestelijk afval kunt scheiden’.
Verder kun je deelnemen aan een reinigingskuur of
de vuilprikker een handje helpen. Geen l’art pour l’art
bij Vonder, maar een kunstopvatting die uitgaat van
een maatschappelijk belang. Gebruik makend van
het zwerfafval dat hij her en der tegenkomt werkt
de kunstenaar aan zijn beeldend werk. Op zondag 27
mei was er de ‘Opening van de Afsluiting’ en de laatste
mogelijkheid alle kunst (van Friso) te kopen
voor opruimprijzen.

IMPULS!
19, 20 en 21 mei 2018

BEDE-VAART
24 juni t/m 9 september 2018

I M P U L S ! is een doe/maak/bouw/ervaar event
bij Hal 25 waaraan verschillende kunstinitiatieven
uit Nederland deelnemen. Alles draait om ter plekke
maken, creëren en doen. Er zijn performances,
installaties, tijdelijke architectuur en nog veel meer.
Jimi Kleinbruinink vertegenwoordigt Kunstuitleen
Alkmaar. Hij gebruikt de ruimte ter voorbereiding van
zijn werk ‘Loophole’ voor de buitententoonstelling
BEDE-VAART. De kunstenaar maakt beelden als
organisch gegroeide frames, waarin kleur en
doorvallend licht belangrijke elementen zijn.
Zijn ‘frames’ krijgen een organisch karakter doordat
hij die omwikkelt met tape, folie, draad.

Met een groots opgezette buitententoonstelling
sluit Kunstuitleen Alkmaar aan bij de viering van
het vijfhonderdjarig bestaan van de Grote Kerk in
Alkmaar. BEDE-VAART is een kunstroute over het
Bolwerk en verwijst naar de bekende bedevaart naar
Santiago de Compostella, waarvan de Grote Kerk
een startpunt was. Tussen de Molen van Piet en het
Zevenhuizen zijn kunstwerken te zien, te horen en te
beleven. Kunstwerken die stemmen tot nadenken,
die schoonheid tonen en daarmee het aardse
overstijgen, en kunstwerken die louteren. Er zijn onder
meer ‘heiligenbeelden’. Maar ook contemplatieve
ruimtes, plekken om jezelf te verliezen of tot rust te
komen. En objecten die een verbeelding vormen van
het begrip ‘bedevaart’. Er is werk te zien van Sêma
Bekirovic, Anno Dijkstra, Simone de Groot, Erik Habets,
Jimi Kleinbruinink, Anna Mul, Matthijs Munnik,
Bert Neelen, Elisabet Stienstra, Rob Sweere en Wasco.
Ook leerlingen van verschillende basisscholen hebben
een substantiële bijdrage geleverd aan het welslagen
van dit project. Zondag 24 juni opent de wethouder
van cultuur Christian Braak de tentoonstelling in de
Grote Kerk. Daarna lopen we in optocht achter enkele
muzikanten van De Kift naar Het Bolwerk. Daar geeft
curator Jaap Velserboer bij ieder kunstwerk
een korte uitleg.

LOTERIJ
Om BEDE-VAART mede te realiseren is er een loterij
opgezet. Meedoen levert in ieder geval een uniek
kunstwerk op: een lot in de vorm van een zeefdruk
van de Alkmaarse kunstenaar Anna Mul. Er zijn
twee soorten loten: één voor particulieren die kans
maken op een kunstwerk naar keuze uit de collectie
van de kunstuitleen en een tweede voor bedrijven
die meedingen naar het hoofdsponsorschap van
de tentoonstelling. Aan particulieren worden 110
loten verkocht en aan bedrijven 16. De loterij levert
financieel een vrij bescheiden bedrag op, maar
draagt veel bij aan het draagvlak en de bekendheid
van de expositie. Notaris Hans Erkamp verricht op
donderdagmiddag 19 april de trekking
van de loterij.

KUNST IN DE MAAK IX - PETRA TALSMA
17 september t/m 14 oktober 2018

JAARRINGEN LOPEN
9 december 2018 t/m 6 januari 2019

Wat Petra Talsma van plan is te gaan doen in de
tijdelijke atelierruimte van de kunstuitleen brengt zij
als volgt onder woorden: ‘In deze werkperiode neem
ik de krant van de dag als uitgangspunt. De krant
wordt bewerkt, beplakt, beschilderd en ingenaaid tot
grote collages. In deze bewerking raakt veel van de
directe actualiteit op de achtergrond, maar ook lichten
er zinnen of woorden op, die, vaak tot mijn eigen
verrassing, vervolgens het startpunt zijn voor een
autonome tekst’.

Denise Kamp is de maker van de poëtische bundel
‘Jaarringen lopen’. Een bundel met 21 combinaties
van beelden en gedichten over (opnieuw) beginnen,
kwetsbaarheid, pijn en hoop.

Het beeldend werk van Petra Talsma kenmerkt
zich door langlopende thema’s die zowel tweeals driedimensionaal worden uitgewerkt. Taal speelt
daarbij een belangrijke rol. Al heel lang zoekt zij naar
manieren om vanuit de autonome kunsttraditie
de actualiteit in haar werk toe te laten en een plek
te geven. Op de laatste dag, zondag 14 oktober
was iedereen welkom om het eindresultaat
te bekijken.

A DAY IN JUNE 5X15
9 t/m 25 november 2018
Een tentoonstelling rond de korte film ‘A Day in June’
die op 18 november in première gaat in Cinema VUE
Alkmaar. Een film waarin zang, schilderkunst en film
samenkomen. We zien portretten en voorstudies die
Ludo Winkelman maakte voor deze film. Daarnaast is
de trailer van de film te zien. De makers Marion von
Tilzer (muziek), Peter Sieben (film), Gerard Harleman
(libretto) en Ludo Winkelman (beeld) zijn op zoek
gegaan naar een nieuwe vorm. Nieuwe films hebben
vaak een hoger tempo en maken vaak meer gebruik
van technische effecten dan films van vroeger.
In deze film echter wordt het beeld op verschillende
momenten gefixeerd en kijken we naar een
geschilderd portret.
De tentoonstelling geeft een beeld van het ontstaan
van de geschilderde portretten uit de film en hoe deze
hun plek in de film hebben gevonden. Daarnaast
zijn er ook autonome portretten te zien, zodat een
completer beeld ontstaat van het beeldende werk van
Ludo Winkelman. De tentoonstelling is zondag
11 november geopend door Reinier Bakker.

De afbeeldingen en gedichten hebben een
sterke onderlinge samenhang en nemen je als het
ware mee op een persoonlijke reis door het leven.
Universele thema’s als verbinding, vrijheid, afscheid
en troost komen in het werk tot uitdrukking en raken
het direct persoonlijke. Zoals Denise Kamp in haar
beeldend werk veelzijdig en vrij gebruik maakt van
uiteenlopende technieken, zo kenmerkt ook haar
poëzie zich door spontane associaties die wisselen
in perspectief en tijd. Tijdens de tentoonstelling zijn
alle werken en gedichten uit het boek te zien en te
koop. Zondag 9 december verzorgt Joris Brussel,
stadsdichter van Alkmaar, de boekpresentatie
en de opening.

EDUCATIE
In de projecten voor het primair- (PO) en voortgezet
onderwijs (VO) maken leerlingen op een aantrekkelijke
manier (d.m.v. muziek en theater) kennis met
hedendaagse beeldende kunst. Uitgangspunt is
de collectie van de kunstuitleen. Het aanbod en de
promotie voor het primair onderwijs komen tot stand
in samenwerking met CultuurPrimair. CultuurPrimair
is het samenwerkingsverband van scholen,
cultuuraanbieders en gemeentes in de regio NoordKennemerland. Via www.cultuurprimair.nl stellen
scholen uit de regio het cultuurprogramma samen.
Kunstuitleen Alkmaar biedt de volgende
projecten aan:

KUNST KIJKEN, KIEZEN EN LENEN
In een verhaal van Max Velthuijs maakt krokodil een
schilderij voor olifant. Dit verhaal is de inleiding tot een
gesprek over kunst: waarom vind je iets mooi, komt
het door de kleur of door de afbeelding?
Daarna wordt in groepjes de kunstuitleen verkend.
Er hangen wel 300 kunstwerken en ieder groepje
kiest een kunstwerk. Van alle kunstwerken die zijn
uitgekozen wordt een kleine tentoonstelling gemaakt.
Ieder groepje vertelt iets over de keuze. Uiteindelijk
kiest de hele groep een kunstwerk dat voor 1 maand
mee naar school/in de klas mag.
Aantal deelnemers: 55 (PO)

DE KUNSTDROMER
De kunstdromer is een ‘kunstkicker’ van formaat
die van alles kan vertellen over allerlei verschillende
kunstwerken: het materiaal, de techniek, kleur.
Samen met haar gaan leerlingen het verhaal
ontdekken dat in zo’n kunstwerk zit. In groepjes
wordt een kunstwerk uitgekozen om langer naar
te kijken en er een verhaal en (nieuwe) titel bij te
verzinnen. In de prachtig beschilderde kunstkast
(soort verkleedkast) vinden leerlingen allerlei gekke
spulletjes en materialen om zich te verkleden. Op die
manier worden zij het personage in het verhaal dat
zij bedacht hebben. De kast kan ook dienst doen als
decor en podium. De groepjes stellen zich dan met
hun kunstwerk voor aan hun klasgenoten.
Aantal deelnemers: 122 (PO)

TOP SECRET!
‘Top Secret!’ is een klassikale workshop.
Leerlingen krijgen na een korte uitleg een (geheime)
opdracht waarna ze in groepjes aan het werk gaan.
De collectie van Kunstuitleen Alkmaar staat hierbij
centraal. Ieder groepje zoekt kunstwerken die bij
de opdracht passen. Tot slot is er een presentatie in
de vorm van een kleine tentoonstelling met de
gekozen kunstwerken. Welke geheime opdracht
is er uitgevoerd?
Aantal deelnemers: 55 (VO)

DIT STELT NIKS VOOR VAN FIGURATIEVE NAAR
ABSTRACTE BEELDENDE KUNST
Veel kinderen vinden abstracte kunst maar vreemd:
het stelt immers niks voor! Maar zelf een abstract
kunstwerk maken is niet zo makkelijk als het lijkt.
Mondriaan heeft bijna zijn hele leven nodig gehad
om het te leren! Aan de hand van zijn werkwijze
maken de leerlingen met hun favoriete, vaak
figuratieve kunstwerk als inspiratiebron zelf een
abstract kunstwerk. Op sociaal-emotioneel gebied
wordt aandacht besteed aan het verwoorden van
je mening over kunst en het respecteren van
de mening van een ander.
Aantal deelnemers: 83(PO) en 117(VO)

KIJKEN MET JE OREN
In dit project maakt de leerling kennis met allerlei
vormen van beeldende kunst en met de kunstuitleen
terwijl naar verschillende soorten muziek wordt
geluisterd. Na een korte introductie gaan de leerlingen
geheel zelfstandig, met discman of MP3-speler, aan
de slag. Hoe beleef je een kunstwerk als je luistert
naar jazz, klassiek of R&B? Vind je de sfeer van het
schilderij terug in de muziek of zorgt de stemming van
de muziek voor een optimale kunstervaring? Zowel
over de gekozen muziek als over het uitgezochte
kunstwerk worden vragen gesteld.
Aantal deelnemers: 152 (VO)

MODERNE HEILIGEN, EX VOTO’S EN EEN
MEDITATIEKOEPEL
Speciaal voor de tentoonstelling BEDE-VAART is
er een educatieproject opgezet door beeldend
kunstenaars Michiel en Willem Bakkum. Leerlingen
van verschillende basisscholen maken een drietal
samengestelde kunstwerken, gebaseerd op
BEDE-VAART. Tijdens de tentoonstelling zijn in
één boom kleiplaatjes te zien met – in reliëf een verbeelde wens, als ex-voto’s. We kennen ze
uit Griekse kapellen, maar daar zijn ze uitgevoerd
in blik. Onder een ander boom is een bezinningsplek
gecreëerd, een meditatiekoepel van bamboe versierd
met transparant cellofaan, kralen, vitrage en kleurrijk,
licht doorlatend materiaal. En rond één stam zijn
kleine sculptuurtjes bevestigd, als moderne
heiligenbeeldjes, van hardschuim en kaarsvet.
Aantal deelnemers: 155 (PO)

VAN MONDRIAAN TOT VAN EVERDINGEN
Kunstuitleen Alkmaar heeft in 2018 in samenwerking
met Regionaal Archief Alkmaar (RAA) een
combiprogramma ontwikkeld voor de bovenbouw
van het primair onderwijs. In het project ‘van
Mondriaan tot van Everdingen’ gaan leerlingen
in een ochtend vullend programma bij beide
instellingen op bezoek. Bij het RAA gaan ze op zoek
naar documenten die door kunstenaars (o.a. van
Everdingen) in het verleden gemaakt zijn.
Bij Kunstuitleen Alkmaar leren ze, met afbeeldingen
van Mondriaan, hoe moeilijk het is om een
abstract werk te maken.

KUNSTUITLEEN
In 2018 is er veel werk verkocht aan particulieren die het opgebouwde
spaartegoed omzetten in de aankoop van een kunstwerk.
Meestal beëindigen ze dan ook het abonnement waardoor het aantal
abonnees iets is gedaald. Gelukkig is er wel steeds weer aanwas van
nieuwe leden. Ook de webshop zorgt voor (tijdelijk) nieuwe klanten.
Voor de collectie is weer een aantal werken aangekocht.

AANKOPEN VOOR
COLLECTIE
Vronie Achenbach
Foto op dibond 1x
Patrick Bergsma
Gemengde techniek
op paneel 5x
Leoniek Bontje
Textiel 2x
Annelies Deutekom
Keramiek 1x
Diana van Hal
Linoleumsnede
op doek 1x
Ondine de Kroon
Linoleumsnede
op hout 1x
Inez Odijk		
Houtsnede 1x
Jos de l’ Orme		
Houtsnede 2x

Anneke Peereboom
Gemengde techniek
op papier 2x
Krin Rinsema
Ets 4x
Marcel Schellekens
Kleurets 6x
Marli Turion
Foto op dibond 1x
Yvonne Zomerdijk
Acrylverf op doek 1x

KUNSTUITLEEN IN CIJFERS 2018

					

					2018		2017		2016
ABONNEES 				748		757		761
Aantal werken in huur/consignatie		
900		
956		
960
Aantal werken in eigendom			
447		
475		
501
Kunstenaars
Aankoop werken voor collectie			
€ 11.809		
€ 11.181		
€ 17.248
Huurvergoedingen kunstenaars *		
€ 27.553		
€ 29.210		
€ 29.900
DEELNAME EDUCATIEVE PROJECTEN
Primair Onderwijs				415		779		285
Voortgezet Onderwijs
269		
129		
298
Kunstuitleen – daar ga je heen			
404		
302		
328		
* Kunstenaars die hun werk in bruikleen geven aan de
SBK Noord-Kennemerland ontvangen een huurvergoeding

ORGANISATIE
Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland
/ Kunstuitleen Alkmaar (hier verder te noemen
Kunstuitleen Alkmaar) kent drie functies die nauw met
elkaar zijn verbonden en elkaar versterken.
Deze functies zijn:
- Kunstuitleen: een breed publiek in staat stellen
professionele hedendaagse kunst te lenen en/of
te verwerven;
- Tentoonstellingen: het organiseren van
tentoonstellingen en het ondernemen van
publieksgerichte activiteiten;
- Educatie: het aanbieden van activiteiten voor met
name het schoolgaand publiek
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Onno Walgien (voorzitter), Kees Kwadijk (secretaris),
Jonathan van Doornum (penningmeester), Margreet
Schenkeveld en Ilse van der Poel (tot 1 maart 2018).
Stella Gonggrijp en Martina Koolwijk versterken
het bestuur m.i.v. 1 maart 2018. Het bestuur komt
7 x bijeen. Naast de financiële onderwerpen zoals
begroting en jaarstukken is de tentoonstelling
BEDE-VAART een terugkerend agendapunt in
elke vergadering.
MEDEWERKERS
Er zijn 3 medewerkers in dienst, allen in
deeltijd voor totaal 2 fte.
De medewerkers zijn: Lien Miedema (directeur),
Lia Wagenaar en Ellen Swanenburg de Veye.
Voor de openstelling in de weekenden wordt,
naast een van de vaste medewerkers, gebruik
gemaakt van studenten die bij de receptie in de hal
zitten. In 2018 zijn dat Sophie Biesheuvel, Laurens
Biesheuvel en Rosalie Wouters.

SBK NOORD-KENNEMERLAND /
KUNSTUITLEEN ALKMAAR
Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar
t 072 – 511 32 94
info@kunstuitleenalkmaar.nl
www.kunstuitleenalkmaar.nl
like ons op facebook.com/
KunstuitleenAlkmaar
volg ons op instagram.com/
kunstuitleenalkmaar

ADVIESCOMMISSIE COLLECTIEVORMING EN
TENTOONSTELLINGEN
De taak van deze commissie is het aankoop-,
expositie- en activiteitenbeleid inhoud geven.
De commissie komt een aantal keer per jaar bijeen
en bestaat uit de volgende personen:
Willem Bakkum (kunstenaar), Marieke van Esch
(grafisch vormgever), Sarai de Haan (kunstenaar en
grafisch vormgever), Ferry Jong (kunstenaar),
Mireille Wille (communicatie) en Lien Miedema
(directeur kunstuitleen en voorzitter).
VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers assisteren bij voorkomende
werkzaamheden zoals het inrichten van
tentoonstellingen, openingen, PR, administratie- en
baliewerkzaamheden, ophangen van posters en
verder voorkomende hand- en spandiensten. In 2018
zijn dit de volgende vrijwilligers: Bram Tichem en
Gösta Lodder. Tijdens de tentoonstelling BEDE-VAART
zijn er 10 vrijwilligers betrokken bij de op- en afbouw
van de tentoonstelling en het beheer tijdens de
tentoonstellingsperiode.
SAMENWERKING
Kunstuitleen Alkmaar werkt samen met en/of is
vertegenwoordigd in: Stichting Uit-In-Alkmaar,
projectgroep educatie Stichting Uit-In-Alkmaar,
Grafisch Atelier Alkmaar en werkgroep Kunst tot de
Nacht. In Stichting Uit-In-Alkmaar zijn alle culturele
instellingen van Alkmaar vertegenwoordigd.
Waar mogelijk werken zij samen om het culturele
aanbod in Alkmaar aantrekkelijker te maken.
SUBSIDIE
Kunstuitleen Alkmaar ontvangt subsidie van
de gemeente Alkmaar.

FOTO’S
Kunstuitleen Alkmaar,
Contrastfotografie en
Rob Verhagen
VORMGEVING
Karlijn Pustjens
Met dank aan onze subsidiegever
gemeente Alkmaar

