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HET LAATSTE (VOOR)WOORD
Welke activiteiten heeft Kunstuitleen Alkmaar in 2019
zoal georganiseerd? Aan de hand van de metafoor
kleurrijkheid - of is het kleur bekennen? - begin ik met
de expositie Rood die in februari en maart plaatsvond.
In het dagelijks leven staat de kleur rood voor gevaar,
woede en revolutie, maar ook voor liefde, passie
en romantiek. Marianne Roodenburg opende de
tentoonstelling met werken van Femmie Duiven, Esther
Jiskoot en Martha Scheeren. Drie kunstenaars,
één kleur in de hoofdrol en toch zoveel contrast!

Blauw wordt wel eens geassocieerd met koud en
zakelijk. Voor mij staat deze meest gebruikte kleur
in de kunst vaak symbool voor oceanen, rivieren en
meren. Met de exposities Alles Stroomt en De Zee
raakte de Kunstuitleen zowel de kant als de wal.
Tijdens Alles Stroomt vloeiden de grafische ideeën
van Hanna de Haan, Leonie van Santvoort en José
van Tubergen rijkelijk en via De Zee gaven elf leden
van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders hun
maritieme expressie de vrije loop.
Veel samenwerking ook met andere organisaties;
van het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar en
het Regionaal Archief Alkmaar tot Showman’s Fair en
Het Moment. Voor liefhebbers van bouwkunst was
er de Bonnema-expositie en basisschoolleerlingen
leerden Mondriaan en Van Everdingen beter kennen.
Bij de opening van het culturele seizoen werd kunst
gecombineerd met variété en aan het eind van het
jaar was de animatiefilm The Red Turtle van Michael
Dudok de Wit te zien in de hal van de Kunstuitleen.

Gedurende tien jaar heb ik met veel plezier
als voorzitter samen met mijn geweldige
medebestuurders, directeur Lien Miedema en
collega’s mede kleur mogen geven aan Kunstuitleen
Alkmaar. Mijn dank daarvoor is groot. Inmiddels is
Valentijn Langelaan per 1 januari 2020 aangetreden
als voorzitter. Voor hem staat er dit jaar een
belangrijke wijziging op het programma; de opvolging
van Lien. Iedereen succes wensend, rest mij niets
anders dan te eindigen met Georges Braque:
‘Al wat in de kunst belangrijk is, ligt voorbij
de woorden.’
Onno Walgien
Voorzitter bestuur SBK Noord-Kennemerland /
Kunstuitleen Alkmaar

EXPOSITIES
In de expositieruimte is in 2019 een gevarieerd aanbod
van hedendaagse beeldende kunst te zien. Van een
ogenschijnlijk nonchalant gebouwde installatie van
50 cederhouten balkjes, een tentoonstelling die zich
beperkt in één kleur, tot een bomvolle expositieruimte
met kunstwerken van 11 kunstenaars die in hun werk
‘de zee’ verbeelden.

KUNST IN DE MAAK X - HELMA KUIJPER
11 januari t/m 10 februari 2019
Tijdens Kunst in de Maak gebruiken kunstenaars
de expositieruimte als tijdelijk atelier. Bezoekers kunnen
live meemaken hoe een kunstwerk of installatie tot
stand komt. Vanaf 11 januari is Helma Kuijper aan het
werk. Terugkerend thema in haar werk is de spanning
tussen duurzaamheid en verspilling, tussen groei en
stilstand. Door haar ongewone keuzes en invalshoeken
balanceer je als kijker tussen onwetendheid en
herkenning. In deze werkperiode is het moiré-effect
haar inspiratiebron Moiré is een ongewenst patroon
dat ontstaat wanneer rasters niet in de juiste stand over
elkaar heen gelegd of gedrukt worden.
Een maand lang is de expositieruimte het decor voor
een samen- of tegenwerking van verschillende golven
en patronen. Op zondag 10 februari is de afsluiting van
de werkperiode van Helma Kuijper.

ROOD, één kleur, drie kunstenaars
17 februari t/m 17 maart 2019
Femmie Duiven maakt sculpturaal werk.
Praktisch handelen en zintuiglijk waarnemen vormen
de aanleiding tot de beelden die zij maakt. ’Ik geef
mijn beelden een huid die verleidelijk, sensueel
en uitdagend is. Of juist heel aards. Mijn beelden
verbinden zowel het menselijke, het gecultiveerde,
als de natuur met zijn niet te duiden krachten en
eigenschappen.’ Esther Jiskoot gebruikt verschillende
materialen in haar kleurrijke, verwondering
oproepende sculpturen.
Een deel van haar werk bestaat uit glaskralen die eerst
tot lange draden zijn geregen en vervolgens worden
gehaakt of gebreid. Soms combineert zij dit met
keramiek, gegoten aluminium, polyester of geblazen
glas. Haar werk refereert aan natuur, mensen, dieren
en organische vormen.

Kleur en licht vormen de kern van het werk van Martha
Scheeren. Alle kleuren bezitten ‘gedragingen’.
Wanneer zij bij elkaar in de buurt komen, ontstaan
er relaties. Sterke en zwakke tinten: elke kleur heeft
zijn eigen eigenschap die inwerkt op andere kleuren.
Scheeren laat dit zien door nuances in dikte of
verdunning van de verflaag, het doorschemeren
van de ondergrond, of door het effect van de richting
van de kwaststreek aan de randen van vlakken.
Deze lijken ogenschijnlijk geschilderd in één kleur;
het zijn veeleer ‘polychromen in één kleur’.
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 17
februari door Marianne Roodenburg.

STRUCTUREN
24 maart t/m 20 april 2019
Anneke Klein creëert vanuit basale weeftechnieken
een veelheid van vormen, texturen en structuren.
Het gaat om een langzaam groeiend proces, een
onderzoek, een vertaling, alsof je naar het alledaagse
kijkt door een symbolische lens: dat wat haar raakt.
Ze werkt met uiteenlopende materialen en kleuren
met liefde voor eenvoud, vorm en arbeid. Zo ontstaan
unieke, zowel draagbare als ruimtelijke, creaties met
veelal een samenspel tussen vorm en functie.
Drie elementen vormen duidelijk de basis van Gerda
Maas’ werk. Zij is gefascineerd door het universum,
structuren uit de natuur en de schoonheid van de
wetenschap.

Tijdens haar zoektochten stuit zij vaak op
‘dwarrelingen’: gaswolken, supernova’s, glinsterende
druppels op een spinnenweb, wervelingen van
iepenzaad, een zwerm vogels en menselijke structuren,
uitvergroot door een microscoop, zoals hersencellen en
longblaasjes.
Al deze kleine deeltjes van een groter geheel zijn
de vertrekpunten in het creatief werk. Gebruikmakend
van het materiaal polymeer maakt zij objecten
die als ijle nevels verstilling brengen in een ruimte,
deze accentueren en verfijnen. De opening van
de tentoonstelling is op zondag 24 maart waarbij
de kunstenaars iets vertellen over hun werk en
materiaalkeuze.

STRUCTUREN
ANNEKE KLEIN | GERDA MAAS
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STILL ALIVE
25 april t/m 19 mei 2019
Fotograaf Kaj ter Borgh is gespecialiseerd in het
maken van stillevens. Ook in de culinaire foto’s die
hij in opdracht maakt, wordt de kijker getroffen door
elementen van niet alleen verstilling, maar ook van
verlatenheid en de tevergeefsheid der dingen. De
kunstenaar laat zich inspireren door 17e-eeuwse
schilders van het stilleven. Hij gebruikt objecten en
symbolen om een verhaal of emotie over te brengen.
De bewuste compositie van soms met elkaar botsende
objecten, de werking van licht in het contrast duisternis
en helderheid vertellen samen een verhaal. Witte
bloemen die reinheid en zuiverheid, zeg maar het prille,
pas beginnende leven symboliseren, zet hij af tegen
een terloops geplaatst doodshoofd.

KAJ TER BORGH
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ALIVE
25 APRIL T/M
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Daarmee geeft hij aan dat alles eindig is. In een
stilleven wordt leven gevangen in één beeld, als het
ware even stilgezet; tegelijkertijd gaat het over de –
uiteindelijk eeuwige – stilte van het leven. Tijdens de
opening op donderdag 25 april vertelt Ter Borgh in
het kort iets over zijn werk.

KUNST IN DE MAAK XI - ROB DE VRIES
24 mei t/m 7 juli 2019
‘Het mooie van een tijdelijk kunstwerk is dat het
misschien als een steentje in het water een kleine
plons geeft maar de kringen in het water als gevolg
van de plons bijna eindeloos doorwerken zonder te
weten wat het op een andere plek weer in beweging
zet. Het is voor een kunstenaar dan ook fantastisch
om mee te mogen doen met Kunst in de Maak’, aldus
Rob de Vries. De keuze om een installatie van alleen
hout te maken past bij de minimalistische en abstracte
vormgeving en de ambachtelijkheid in het werk van
Rob de Vries die zowel kunstenaar als architect is.
Net als in de architectuur is in de kunst de zoektocht
naar de essentie van het onderwerp zichtbaar.
Architectuur, constructie en kunst vinden elkaar in
deze expositie, maar ook licht en schaduw. Door de
keuze voor sterk ruikend cederhout wordt zelfs het
reukorgaan aangesproken. Zaterdag 15 en zondag 16
juni bouwt de kunstenaar in de monumentale hal van
de kunstuitleen nog een keer een tijdelijk kunstwerk.

DE ALKMAARSE GEBOUWEN VAN BONNEMA
12 juli t/m 25 augustus 2019
In Alkmaar heeft architect Abe Bonnema
(1926-2001) opvallende gebouwen neergezet.
Gebouwen waar je niet omheen kunt:
de Huisvuilcentrale, het Politiebureau, het Stadskantoor,
winkelcentrum De Mare (samen met andere
architecten), het PEN-dorp en de houtskelet-woningen
in Alkmaar-Noord. In de tentoonstellingsruimte is
een foto-expositie te zien van Bonnema’s
Alkmaarse scheppingen. Deze tentoonstelling is
een samenwerkingsproject van Historische Vereniging
Alkmaar, Architectuur Informatiecentrum Alkmaar,
Stedelijk Museum Alkmaar en Kunstuitleen Alkmaar.

TWEETAKT
1 september t/m 6 oktober 2019
Een duo-tentoonstelling met werk van Liesbeth van
Woerden en Michel Wijdeveld is geen voor de hand
liggende keuze. Tussen het werk van Michel en
Liesbeth bestaan grote verschillen. Toch durft Wijdeveld
het aan om Van Woerden uit te nodigen voor een
gezamenlijke presentatie Michel Wijdeveld beperkt
zich duidelijk tot het overgangsgebied tussen schilderij
en object en maakt non-figuratief werk. Het werk
van Liesbeth van Woerden kan allerlei gedaantes
aannemen.

Vanuit een idee kiest ze passende materialen en
technieken. Herkenbare alledaagse voorwerpen en
fenomenen spelen in haar werk een belangrijke rol.
Beide kunstenaars zien echter ook overeenkomsten
in elkaars werk. Ze hechten waarde aan het maken
van betekenisvolle beelden die tijdens of na ervaring
uitnodigen tot reflectie. Waar dit toe leidt en wat
dat oplevert bij het maken van een gezamenlijke
tentoonstelling is ook voor de kunstenaars een
boeiende uitdaging. De opening van de tentoonstelling
is op zondag 1 september door kunstenaar
Marten Winters.

GRAFIEK2019 verandering/alles stroomt
13 oktober t/m 10 november 2019
Grafiek2019 is een grote grafiekmanifestatie die
plaatsvindt op verschillende locaties in het land.
Aan de gezamenlijke tentoonstelling van Kunstuitleen
Alkmaar en Grafisch Atelier Alkmaar nemen zes
kunstenaars deel. Bij de kunstuitleen is werk te zien
van Hanna de Haan, Leonie van Santvoort en
José van Tubergen.
Hanna de Haan onderzoekt in haar werk de stad die
nooit af is. Schetsen die ze maakt in de stad vormen
het beginpunt van haar grafische werk. De snelle
krassen in het hout ontstaan met eenzelfde directheid
als de potloodlijnen op het papier.

Leonie van Santvoort is gefascineerd door de diversiteit
aan verschijningsvormen in de natuur. Uitrollende
varens, formatie van zaadjes, uitkomende knoppen,
opkomende en verdwijnende planten legt ze vast in
tekeningen en foto’s. De gradaties tussen bewondering
en afkeer krijgen vorm in grafiek. Het werk van José
van Tubergen is een zoektocht naar nalatenschap.
Ruïnes vertellen de geschiedenis van de mens met
architectuur als decor. Dit verleden plaatst zij in een
andere context en in abstracte vormen, waardoor
als het ware een nieuwe geschiedenis ontstaat.
De gezamenlijke opening is op zondag 13 oktober.
De start is bij Kunstuitleen Alkmaar waar de
exposerende kunstenaars kort iets over hun werk en
werkwijze vertellen. Daarna lopen kunstenaars en
bezoekers met een performance mee naar Grafisch
Atelier Alkmaar, waar vervolgens de tentoonstelling
ook feestelijk wordt ingewijd.

DE ZEE + 11 kunstenaars
17 november 2019 t/m 5 januari 2020
De kunstenaars verbeelden in hun werk de zee en alles
wat er aan grenst of zich erop beweegt. Van precieze
technici, die op de hoogte zijn van elk scheepsdetail,
tot ruige registrators met een breed gebaar en een
bewogen expressie.
GRAFIEK 2019
13 OKTOBER T/M 10 NOVEMBER 2019

Elsbeth Cochius
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Er is werk te zien van Winnifred Bastian,
Ingrid Dingjan, Luk van Driessche, Geer Huybers,
Katinka Krijgsman, Leentje Linders, Edith Madou,
Ageeth van den Oever, Peter de Rijcke, Ellen van Toor,
Rein de Vries en Coob Zeeman.
De opening van de tentoonstelling is op
zondag 17 november om 15 uur door J.C. de Bruin,
kapitein-ter-zee en commandant van het Koninklijk
Instituut voor de Marine te Den Helder. Shantykoor
De Bakszeuntjes verzorgt de muzikale omlijsting
met zeemansliederen.

De kunstenaars zijn allen lid van de Nederlandse
Vereniging van Zeeschilders. Sinds de oprichting
begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de NVZ een
sterke band met de Koninklijke Marine. Zo varen
kunstenaars mee op de nieuwe oorlogsschepen
uit die tijd om beeldend verslag te doen van hun
ervaringen. Gedurende de jaren 60 en 70 vindt er
geleidelijk een omslag plaats en dringen denkbeeldige
en ambachtelijke vernieuwingen door. Rond de jaren
90 is er uit die ontwikkeling een vereniging ontstaan
die, binnen de maritieme thematiek, artistieke vrijheid
als grondgedachte hanteert. Was de NVZ in het begin
een typisch mannenbolwerk, nu is het een gemengd
gezelschap waarbinnen evenveel mannen als vrouwen
actief zijn. De diverse werken, waaronder schilderijen,
beeldhouwwerken, grafische werken en keramiek,
behoren tot de beste die de kunstenaars
hebben gemaakt.

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.

ZIE DE MENS
donderdag 31 januari 2019
Jaap Velserboer, o.a. curator van het project
BEDE-VAART, leidt ons aan de hand van mensbeelden
hinkstapspringend door 20.000 jaar kunstgeschiedenis.
Luchtigjes duiken we in het waarom, het hoe en hoezo
van elk beeld. Totdat we uitkomen in de tegenwoordige
tijd en overeenkomsten zien tussen hedendaags werk
en historische tegenhangers. Tot slot werpen we een
blik op een kleine collectie uit de privéverzameling
van de verteller.

DE KUNSTMARKT
donderdag 21 maart 2019
Dé kunstmarkt is een onderwerp waar iedereen graag
wat van vindt: waanzinnige prijzen voor kunstwerken
en toch kunnen veel kunstenaars nauwelijks leven van
hun kunst. Waar zit hem dat nu in? In deze lezing vertelt
kunstenaar Joanne Zegers hierover. “Als kunstenaar zit
ik er midden in en toch ook weer niet, want de markt
wordt niet gemaakt door de kunstenaar, maar door de
mensen die kunst kopen en verkopen.
Of een kunstmarkt interessant blijft, is echter van veel
factoren afhankelijk en natuurlijk blijkt dat DE markt
een zeer diffuus begrip is“.

KUNST-IN-HUIS-ROUTE
zaterdag 6 en zondag 7 april 2019
In 2019 organiseert Kunstuitleen Alkmaar weer
de succesvolle en leuke Kunst-in-Huis route: een
kunstevenement dat in één weekend plaatsvindt en
waarbij belangstellenden kunst kunnen gaan kijken
in woonhuizen. Dit jaar is de Spoorbuurt in Alkmaar
uitgekozen voor de route. Dertien huizenbezitters zetten
op zaterdag 6 en zondag 7 april tussen 13 en 17 uur
hun deuren open om belangstellenden te laten zien
wat kunst met de woonomgeving kan doen. Er is werk
te zien van Pauline Bakker, Leoniek Bontje, Annelies
Deutekom, Haije Gemser, Diana van Hal, Margje
Kuyper, Arthur Martin, Anneke Peereboom, Sabine
Plamper, Jurjen Ravenhorst, Leo Schepens, Susanne
Silvertant, Marli Turion, Kees Vlietman en Hans Wap.
Het routeboekje is beide dagen verkrijgbaar bij
de kunstuitleen .

IS ARCHITECTUUR KUNST…?
woensdag 12 juni 2019
Is architectuur kunst, is mijn kunst ook architectuur?
Architect en beeldend kunstenaar Rob de Vries:
“Hoewel het antwoord op deze vraag voor mijn
gebouwen geen verschil maakt, is het voor velen al
eeuwen een punt van discussie. Ja, architectuur wordt
vaak in opdracht gemaakt, volgens een programma
van eisen en het is, als je wilt, toegepaste kunst.
Maar hoeveel beelden en schilderijen zijn gemaakt
in opdracht en volgens verschillende eisen van
opdrachtgevers? In mijn geval zou ik zelfs kunnen
zeggen dat mijn architectuur een grotere inspiratiebron
is voor mijn kunst dan andersom. Intussen blijf ik
gewoon lekker aan het werk, ontwerp gebouwen,
restaureer ze ook en…. ik maak sowieso kunst”.

SHOWMAN’S FAIR
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019
Showman’s Fair Alkmaar is een nieuw driedaags
variétéfestival in cultuurpark de Hout. Een veld vol
paradetenten, korte betaalbare voorstellingen,
improvisaties, schetsen en experimenten. Hier is ook
het nieuwe Uit-festival met presentaties van het rijke
cultuuraanbod in Alkmaar.

ETSEN ALS REMBRANDT
zondag 27 oktober 2019
Kunstenaar Michiel Bakkum vertelt alles over het etsen
en helpt bij het maken van een ets. Niet op een
plaatje zink maar gewoon op PVC. Als de afbeelding
op het plaatje is gekrast wordt het met inkt ingerold.
Daarna wordt het met behulp van een ets=pers
afgedrukt op diepdrukpapier. Het resultaat gaat
meteen mee naar huis.

Op zondag 18 augustus presenteert de kunstuitleen
‘Bobbie en Biebie in Wonderland’, een project van
The Artsisters, beeldend kunstenaars Ingerid Opstelten
en Karen Opstelten. Bobbie en Biebie, twee creatieve
knuffelkonijnen, slepen hun eigen wonderwereld met
zich mee. Deze wereld stallen zij af en toe uit, zodat
zijzelf erin kunnen figureren. Terwijl Bobbie met de
attributen experimenteert, ze onderzoekt of op zichzelf
toepast, wordt zij begeleid door Biebie op haar cello.
Daarnaast is er de mogelijkheid hen te fotograferen of
zelf gefotografeerd te worden.

FIETSTOCHT LANGS BEELDENDE KUNST
donderdag 5 september 2019
Fietsen langs beeldende kunst in de openbare
ruimte onder leiding van kunstenaar en verteller
Jaap Velserboer. We fietsen o.m. langs het werk
‘Dansend Paard’ van David Bade, ‘Noorderlicht’ van
Paul Baartmans, ‘Duivenwagen ‘ van Marte Röling,
‘Mythische Vogel ‘ van Ad Arma en eindigen bij
‘De Slinger’ van Stanislaw Lewkowicz.

THE RED TURTLE door Het Moment
donderdag 21 november 2019
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De zee en
11 kunstenaars’ presenteert Het Moment - nomadische
cinema - de animatiefilm The Red Turtle van Michael
Dudok de Wit in de hal van de kunstuitleen.
In de film spoelt een man aan op een onbewoond
tropisch eiland en doet voortdurend wanhopige
pogingen daar weg te komen. Maar telkens als hij
wil ontsnappen wordt hij tegengehouden door een
enorme rode zeeschildpad. In The Red Turtle
(80 minuten) wordt geen woord gesproken, maar
de film verveelt geen seconde.

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 Noord-Kennemerland.
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.

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.

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.

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.

KUNSTUITLEEN

AANKOPEN

In 2019 is er een lichte groei in het aantal abonnees.
Met name de webshop zorgt voor (tijdelijk) nieuwe
klanten. Ook is er veel werk verkocht aan particulieren
die het opgebouwde spaartegoed omzetten in
de aankoop van een kunstwerk. De meeste werken in
de collectie zijn in huur/ consignatie van de kunstenaar.
De kunstenaar ontvangt huurvergoeding als het werk
wordt uitgeleend. Ieder jaar wordt ook altijd een
aantal werken aangekocht voor de collectie.

Kaj ter Borgh			
foto op dibond
Hanna de Haan		
houtsnede op dibond
Hay Hermans		
foto op dibond
Margot de Jager		
olieverf op doek
Joost Minnigh		
2x ets, 11x lithografie
Sabine Plamper		
foto
Krin Rinsema		
6x ets, 3x gemengde techniek
op doek

Jurjen Ravenhorst		
steendruk op paneel
Marianne Roodenburg
olieverf op doek
Marcel Schellekens		
3x ets
StoryTiles			
gemengde techniek op paneel
Hans Wap		
zeefdruk
Yvonne Zomerdijk		
acrylverf op doek

KUNSTUITLEEN IN CIJFERS 2019
					

ORGANISATIE
2019		2018		2017

Abonnees 				
756		748		757
Aantal werken in huur/consignatie			880		900		956
Aantal werken in eigendom				440		447		475
					
Kunstenaars
Aankoop werken voor collectie				
€ 17.376		
€ 11.809		
€ 11.181
Huurvergoedingen kunstenaars *
		
€ 25.207		
€ 27.553		
€ 29.210
Deelname educatieve projecten
Primair Onderwijs					321		415		779
Voortgezet Onderwijs
		
234		
269		
129
Kunstuitleen – daar ga je heen!				
530		
404		
302

* Kunstenaars die hun werk in bruikleen geven aan de SBK Noord-Kennemerland ontvangen een huurvergoeding

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), Margreet Schenkeveld
(secretaris), Jonathan van Doornum (penningmeester),
Stella Gonggrijp en Martina Koolwijk. Het bestuur
komt 5x bijeen. Naast de financiële onderwerpen
zoals begroting en jaarstukken komen met name
Marketing en PR aan de orde. In november worden
sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vacature
voorzitter per 1 januari 2020. Er wordt besloten dat
Valentijn Langelaan die rol op zich gaat nemen.
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 2019 zijn dat Rosalie Wouters, Joep Kuin,
Moos Middelkoop en Madelief Bentschap Knook.

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)
tot 1 maart, Sarai de Haan (kunstenaar en grafisch
vormgever) tot 1 september, Ferry Jong (kunstenaar),
Mireille Wille (communicatie), Melvin van Huet
Lindeman (student beeldende vorming) vanaf 1
september 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 2019 zijn Bram Tichem en Gösta Lodder actief.
Samenwerking
Kunstuitleen Alkmaar werkt samen met en/of is
vertegenwoordigd in: Stichting Uit-In-Alkmaar,
CultuurPrimair en Grafisch Atelier Alkmaar. 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.

Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar
t 072 – 511 32 94

LIKE ONS op facebook.com/
KunstuitleenAlkmaar
VOLG ONS op instagram.com/
kunstuitleenalkmaar

info@kunstuitleenalkmaar.nl
www.kunstuitleenalkmaar.nl

FOTO’S Kunstuitleen Alkmaar
VORMGEVING Karlijn Pustjens

SBK NOORD-KENNEMERLAND /
KUNSTUITLEEN ALKMAAR

Met dank aan onze subsidiegever
gemeente Alkmaar

