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‘Uitslag’

Wanneer de volgende BK-informatie (nummer 8) bij u in de bus valt, is be-
kend wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Op dit moment is 
de verkiezingsstrijd tussen kandidaten Trump en Clinton nog in volle gang.
Bij het lezen van de volgende BK-informatie is die gelukkig ten einde. 
De verkiezingsstrijd tussen beide kandidaten is uitzonderlijk, dat heeft vele 
redenen, maar een daarvan is dat hij zich laat kenmerken door barbaarsheid 
en oppervlakkigheid.

De Italiaanse schrijver Alessandro Baricco, onder meer auteur van het boek 
De Barbaren (2010), vertelde in de aflevering Cultuurbarbaren van VPRO 
Tegenlicht op 9 oktober jl. hoe kunstuitingen in de periode van 1850 tot 2000 –
het tijdperk van de romantische kunst – in feite nauwelijks zijn veranderd.
Nu staan we volgens Baricco echter aan het begin van een grote verandering,
veroorzaakt door de komst van het internet. In zijn boek De Barbaren be-
schrijft hij hoe de eerste cultuuruitingen van een nieuw tijdperk vaak worden
verworpen en worden gezien als onbeschaafd, barbaars. Dat zag je in de 
eerste helft van de 19e eeuw en dat zien we nu ook om ons heen. Ook ziet de
schrijver dat het steeds acceptabeler wordt om aan de oppervlakte te blijven,
in plaats van je ‘in te graven’ in de diepte, die te zien is als de basis van het 
denken in zuilen. 

De twee presidentskandidaten Trump en Clinton lijken – elk op hun eigen 
wijze – kunst en cultuur betrekkelijk belangrijk te vinden, zo is te conclu-
deren uit inventarisaties die van beide kandidaten beschikbaar zijn op de 
website van Americans for the Arts Action Fund (www.artsactionfund.org). 
Hopelijk kunnen ze de artistieke uitingen die voortkomen uit hun publieke 
bestaan waarderen.

Een voorbeeld van zo’n artistieke uiting is het filmpje van Lucky TV – waarin
de maker Clinton en Trump een duet uit de film Dirty Dancing laat zingen 
– dat de hele wereld over ging. Fundamenteler is misschien het werk van 
het Amerikaanse kunstenaarsduo t.Rutt – David Gleeson en Mary Mihelic – 
die meerdere malen stukken van de door Trump beoogde Mexicaanse muur
in Californië opbouwden, gebruikmakend van materiaal dat ze in het grens-
gebied vonden. De rekening voor de muur stuurden ze naar de Mexicaanse 
regering. Ook Clinton inspireert kunstenaars, bijvoorbeeld portretschilder 
Sarah Sole, of de Australische kunstenaar Lushsux die een door hem op een
muur in Melbourne geschilderde Clinton, in bikini met daarin 100-dollar-
biljetten, moest overschilderen, en de bikini daarop veranderde in een zwarte
boerka.

De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen door deze 
kunstuitingen niet worden beïnvloed, maar ze zullen hier en daar wel mensen
aan het denken hebben gezet, troost en een andere kijk hebben gegeven. 
Het zijn speldenprikken aan de oppervlakte en passen in die zin in de heden-
daagse wijze van betekenis geven. Surfend over de oppervlakte van alles 
wat er in deze wereld betekenis krijgt, zorgt kunst er voor dat we even stil 
staan bij de betekenis van de dingen die we aan deze oppervlakte tegenko-
men en die een enorme impact op ons leven kunnen hebben. De uitslag van 
de Amerikaanse presidentsverkiezingen bijvoorbeeld. 

             De redactie

REDACTIONEEL
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Op Prinsjesdag (20 september jl.) maakte minister Bussemaker 
(OCW) bekend dat het rijk € 10 miljoen extra investeert in de 
cultuursector. “Hiermee kiest minister Bussemaker voor talent-
ontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor 
meer regionale spreiding in het culturele landschap”, aldus het 
persbericht van OCW. 
In de cultuurplanperiode 2017-2020 gaat 379,91 miljoen euro 
naar 88 cultuurinstellingen en zes fondsen die behoren tot de
culturele basisinfrastructuur (BIS). De aanvraag van het Euro-
pees Keramisch Werk Centrum (EKWC) voor de BIS keurt de 
minister op formele gronden af. Maar via een projectsubsidie 
krijgt het EKWC de komende 4 jaar een bedrag van € 300.000.

Extra middelen
De minister stelt de extra middelen beschikbaar nadat de Raad 
voor Cultuur in 2015 een dringend beroep op het kabinet had 
gedaan de financiering van de sector op peil te houden. Volgens 
de raad was er 29,5 miljoen euro extra nodig. In de afgelopen 
periode is het gelukt het jaarlijkse budget met 18,2 miljoen euro
te verhogen, aldus de minister in haar brief aan de Tweede Kamer
van 20 september jl. Daarnaast is er 10 miljoen vrijgemaakt voor
het jaar 2016. Op Prinsjesdag maakte de minister bekend dat er
nog eens 10 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld in de periode
2017-2020. Voor de Basisinfrastructuur 2017-2020 is nu 28,5 mil-
joen extra beschikbaar. 

De verdeling van € 10 miljoen
- Fonds Podiumkunsten    € 4.225.000
- Fonds voor Cultuurparticipatie   € 2.750.000
- Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie  €    800.000
   (incl. Dutch Design Week)
- Mondriaan Fonds (t.b.v. presentatie-instellingen) €    700.000
- Nederlands Letterenfonds   €    350.000
- Erfgoedinstellingen    €    675.000
- Arbeidsmarkt     €    500.000

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds reageerde verheugd en opgelucht op de 7
ton extra per jaar voor presentatie-instellingen beeldende kunst.
Het fonds wil deze middelen inzetten binnen de Bijdrage Meer-
jarenprogramma’s Presentatie-instellingen beeldende kunst en
zal binnenkort een extra ronde openstellen. Bij de beoordeling
van de aanvragen let het fonds behalve op kwaliteit ook op re-
gionale spreiding. Met de extra bijdrage kan het fonds “een sterk,
divers en gespreid bestel van instellingen blijven steunen”. In de
periode 2017-2020 heeft het Mondriaan Fonds vanuit de BIS een
budget van 24,39 miljoen euro per jaar.

Stimuleringsfonds
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvangt 4 ton extra 
per jaar voor festivals in de creatieve industrie en nog eens 4 ton
voor de ondersteuning van de Dutch Design Week. 
Het Stimuleringsfonds: “Hiermee erkent de minister het belang 
van publieksactiviteiten en festivals in het regionale culturele 
aanbod. De extra investering stelt het Stimuleringsfonds in staat

om de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen uit te 
breiden met een nieuwe festivalregeling vanaf 2017.” Ook hier 
zijn bij de beoordeling van de aanvragen kwaliteit en geografische
spreiding de belangrijkste criteria. 

Kunsten ’92
Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ’92
wijst in haar reactie erop dat de 10 miljoen extra ten goede komt
aan regionale spreiding, publieksbereik, talentontwikkeling, 
cultuureducatie, en aan enkele musea die in 2013 te zwaar zijn 
gekort. 

Kunsten ’92: “Het is verheugend dat er weer meer draagvlak is 
voor investeringen in kunst en cultuur, zowel bij de politiek als 
in de samenleving. Dit laatste bleek ook uit een onderzoek in de 
Volkskrant van afgelopen zaterdag [17 september 2016 – red]: 
het draagvlak voor kunst en cultuur is tussen 2010 en 2016 met 
meer dan 20% toegenomen.”

Ook wijst de belangenvereniging op het slechte nieuws voor 
monumenteneigenaren: de fiscale aftrek voor monumenteneige-
naren wordt afgeschaft; een bezuiniging van 25 miljoen euro op 
de cultuurbegroting. Verder noemt Kunsten ’92 het opmerkelijk
dat de minister geen prioriteit geeft aan bewezen kwaliteit en
constateert het dat belangrijke podiumkunstorganisaties en pre-
sentatie-instellingen beeldende kunst geen financiering ontvangen. 

Wat is er nodig?
In aanloop naar Prinsjesdag hebben de Federatie Cultuur, Kun-
sten ’92 en de Akademie van Kunsten gezamenlijk aangegeven 
dat een extra investering van in totaal € 24 miljoen (in plaats 
van 10 miljoen) op korte termijn genoeg zou zijn om in de cul-
tuursector bepaalde knelpunten op te lossen. Op lange termijn 
is echter een investering van 70 tot 100 miljoen euro nodig om 
“een sterke en toegankelijke culturele infrastructuur te kunnen
behouden”, zoals ook aangegeven in de publicatie Cultuur werkt
voor Nederland van Kunsten ‘92 (zie BK-informatie nr. 5, 22 juli 
2016).

minocw.nl
mondriaanfonds.nl
stimuleringsfonds.nl
kunsten92.nl

Cultuurgeld 2017-2020
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EUROPA

Arbeidsmarkt
In 2014 is het totaal aantal mensen in de 33 landen dat werkt in
de cultuursector 6,3 miljoen. Cultuur heeft daarmee een aandeel
van 2,9% in alle werk in Europa. In Nederland werken 322 dui-
zend mensen in cultuur; 3,9% van alle werkende personen. 
In slechts twee landen ligt dat percentage hoger: Zweden (4,1%)
en Luxemburg (5,2%). Werken in cultuur wordt in Nederland en
daarbuiten gekenmerkt door flexibilisering, blijkt uit het onderzoek.

Iets minder dan de helft (46%) van alle werkende personen is vrouw, 
in de cultuursector is dat 47%. In Nederland is het aandeel van
vrouwen in de culturele arbeidsmarkt 45%. Vrouwen zijn in de 
Nederlandse cultuursector relatief ondervertegenwoordigd; het 
aandeel vrouwen in de cultuursector blijft namelijk achter op het
aandeel vrouwen in de gehele arbeidsmarkt. Andere landen waar
dit ook het geval is zijn Frankrijk, Spanje, Cyprus, het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland.

Cijfers van Eurostat laten in de jaren na de economische crisis 
van 2008 een krimp zien in de gehele arbeidsmarkt: in 2008-2010
daalde het aantal werkende personen met 1,4%. Opvallend is 
echter dat voor deze periode de cijfers over het aantal werken-
den in de cultuursector in veel landen stabiel zijn. Er werd zelfs 
een gemiddelde stijging van 0,7% geconstateerd. In de daarop-
volgende periode (2011-2014) groeide het aantal werkende per-
sonen in de Europese landen gemiddeld met 0,3%, waarbij het 
aantal personen dat in cultuur werkt, gemiddeld met 1,3% toenam. 

De cijfers suggereren dat ten tijde van de economische crisis, de 
cultuursector veerkrachtig is. De Europese cultuurstatistieken 
laten echter voor Nederland en andere landen niet zien of de 
werkgelegenheid ook feitelijk groeit. Zo wordt er in Nederland 

een groei in het aantal banen geconstateerd, maar onderzoek 
laat zien dat de arbeidsmarktpositie van veel mensen onzeker is.
Om dergelijke, onderliggende ontwikkelingen voor Europa in
kaart te brengen, worden in Culture Statistics 2016 twee beroeps-
groepen uitgelicht: schrijvers (auteurs, journalisten en linguïsten)
en kunstenaars (beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, etc.). 

Arbeidsmarktpositie van schrijvers en kunstenaars
Uit het aanvullende onderzoek van Eurostat naar schrijvers en 
kunstenaars, blijkt dat de helft van deze personen zelfstandig 
werkzaam is (49%), terwijl van alle werkenden in de betreffende
landen slechts een op de zes (15%) zelfstandig werkt. In Neder-
land is het percentage zelfstandig werkende kunstenaars en 
schrijvers nog hoger: 65%. Het soort beroep is ten dele verant-
woordelijk voor het grote aantal zelfstandig werkende schrijvers
en kunstenaars. Dat zelfstandig ondernemen gaat echter wel 
gepaard met inkomensonzekerheid en weinig ruimte voor onder-
handelen over inkomsten.

Niet alleen zelfstandig werken komt vaker voor onder kunste-
naars en schrijvers in Nederland en daarbuiten; ook parttime 
dienstverbanden komen vaker voor. In de onderzochte landen 
heeft 20% van alle werkende personen een parttime dienstver-
band, onder schrijvers en beeldend kunstenaars is dat 30%. 
In Nederland is dit laatste percentage 58% (maar in Nederland 
heeft sowieso een groot deel van de werkenden een parttime 
dienstverband). In Nederland heeft bovendien 21% van de 
schrijvers en kunstenaars twee of meer banen, terwijl dit 8% is 
voor alle werkende personen in Nederland .

ec.europa.eu/eurostat
cultuurindex.nl

Europees onderzoek naar culturele arbeidsmarkt

Afgelopen zomer verscheen bij Eurostat (“Your key to European statistics”) de derde editie van Culture Statistics. Culture Statistics 
2016 geeft inzicht in Europese cultuurstatistieken en analyseert onder meer de arbeidsmarkt, participatie, digitalisering en inter-
nationale handel in de cultuursector. Het onderzoek is uitgevoerd in 33 landen, te weten 28 lidstaten van de EU, kandidaat-lidstaten
Macedonië en Turkije, en Noorwegen, IJsland en Zwitserland (leden van de Europese Vrijhandelsassociatie).
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Aanvragen voor Europese Samenwerkingsprojecten

Door vertraging in de goedkeuringsprocedure van het Creative 
Europe werkplan 2017 heeft de Europese Commissie de oproep 
voor Europese Samenwerkingsprojecten verlaat gepubliceerd. 
De deadline voor het aanvragen van ondersteuning voor een 
Europees samenwerkingsproject is verschoven naar 23 novem-
ber 2016.

Samenwerkingsprojecten
Het Creative Europe sub-programma Cultuur ondersteunt Euro-
pese kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten:

- Kleinschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal drie 
 organisaties uit drie aan Creative Europe/Cultuur deelnemende
 landen. Maximaal 200.000 euro.

- Grootschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal zes 
 organisaties uit zes deelnemende landen. De maximale bij-
 drage vanuit Creative Europe is twee miljoen euro.

Een samenwerkingsproject kan maximaal vier jaar ondersteund
worden vanuit het programma.

Ten opzichte van de vorige oproep (2016) zijn de volgende aan-
passingen toegepast in de richtlijnen:

- In de prioriteiten van de regeling is de interreligieuze dialoog

 en het vergemakkelijken van de integratie van vluchtelingen 
 (meer) expliciet vermeld.

- In de lijst van in aanmerking komende landen voor deze oproep
 komt Turkije niet voor, aangezien dit land zich heeft terug
 getrokken voor deelname. 

- Israël komt nu wel in aanmerking voor het Creative Europe 
 programma, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de 
 Europese Unie en Israël zal worden ondertekend.

- Alle projectleiders, waaronder die van de projecten waarvoor
 de subsidie lager is dan 60.000 euro, moeten een Declaration 
 of Honour toevoegen. Deze verklaring heeft betrekking op  
 het gehele partnerschap.

- De manier waarop de financiële bepalingen worden gepre-
 senteerd wijkt enigszins af ten opzichte van de vorige richt- 
 lijnen, maar de inhoud is niet gewijzigd.

Deadlines
De resterende deadlines voor het aanvragen van ondersteuning 
voor een Europees samenwerkingsproject zijn nu 23 november 
2016; 4 oktober 2017, 3 oktober 2018 en 2 oktober 2019.

DutchCulture.nl
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Samenwerken en netwerken

Niet langer ligt het cultureel ondernemerschap op ieders lippen. 
De twee woorden vielen geen enkele keer tijdens het jaarlijkse 
Paradisodebat op zondag 28 augustus 2016 in Amsterdam. 
Politici, kunstenaars, bestuurders en het publiek omarmden het 
nieuwe thema verbinden. Het hangt al jaren in de lucht, maar 
nu is het definitief. Samenwerken en het smeden van netwerken 
zijn definitief de nieuwe buzz-woorden in de cultuursector.

Het debat van Kunsten ’92 trapte af met hoogleraar sociologie 
Saskia Sassen, verbonden aan de Columbia University in New 
York. Als een van de invloedrijkste denkers van deze tijd vraagt 
zij zich in haar laatste boek Uitstoting af of de democratie stand
kan houden in onze sterk veranderde wereld. Sommigen noemen
haar de vrouwelijke Piketty, de Franse econoom die op basis van
historisch onderzoek liet zien dat de rijken alleen maar rijker 
worden. Haar kracht schuilt in de analyse van de tijd. Tegelijker-
tijd klinkt tussen de regels door een oplossing die sterk doet denken
aan de jaren tachtig: do it yourself, samen.

Van piramide- naar netwerkdenken
Sassens metavisie lijkt mijlenver verwijderd van de dagelijkse 
politieke lijstjes en doelstellingen. Ze wijst naar de roofzuchtige 
opkomst van de financiële sector. Toch liet minister Jet Bussemaker
(PvdA) van OCW zien dat ze Sassens boodschap adequaat kan 
vertalen. Sassens gedachtegoed was de afgelopen twee jaar ook
terug te vinden op de Nederlandse podia met de voorstelling
Door de bank genomen. Acteur Gijs Scholten van Aschat mengde
zich in de discussie, evenals een groot aantal politici, onder wie 
wethouders van grote steden en Eerste en Tweede Kamerleden. 
De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling reageerde op Sassens 
betoog, ook met een krachtig pleidooi het piramide-denken te 
veranderen in het netwerk-denken.

Hypotheekcrisis
Moderator Ruben Maes maakte aan het begin van het debat dui-
delijk dat het over meer zou gaan dan geld. Het zou reflectiever 
worden, beloofde hij. Met dank aan Sassen lukte dat. Zij legde 
uit hoe het kapitalisme in de jaren tachtig, negentig van de vorige
eeuw in de greep raakte van de financiële wereld. Terwijl de banken
tot dusver geld uitleenden dat zij daadwerkelijk beheerden, intro-
duceerde de nieuwe motor van de economie regelingen met fictief 

geld. De afloop daarvan is bekend. Alleen al in de VS werden zo’n
35 miljoen mensen door die hypotheekcrisis getroffen.

Tel daarbij twee belangrijke andere ontwikkelingen op. Het feit 
dat de mensheid er de afgelopen twintig jaar in slaagde grote 
delen van de wereld te vernietigen. En de toenemende invloed 
van puissant rijke investeerders. Steeds meer onroerend goed 
komt in buitenlandse handen. Sassen: “Qatari hebben meer bezit
in Londen dan de Britse koningin. Singapore kocht grote delen 
van Detroit en een groot aantal grachtenpaden zijn in handen 
van Chinese bedrijven.”

Sassen dankt haar naam aan Nederlandse ouders en kondigde 
aan het begin van het debat in het Nederlands aan dat ze geen 
Nederlands spreekt. Haar verhaal is complex en veelomvattend;
lees vooral haar boek voor de complete analyse. Het bood genoeg
aanknopingspunten voor minister Bussemaker om erop verder
te borduren. “Tegen de roofzucht moeten wij een ander verhaal
zetten, het verhaal van gedeelde publieke waarden.” Ze gaf ook
een positieve draai aan Sassens analyse. “Als we de wereld in
twintig jaar kapot kunnen maken dan kan je hem ook in twintig
jaar veranderen.” De minister zet zich in voor de bescherming 
van het publieke domein, waar ook kunst deel van uitmaakt. 
Kunst is onderdeel van de samenleving, vindt ze. Dat maakte ze 
concreet met het voorbeeld van de Cultuurkaart voor jongeren. 
Drie jaar geleden zorgde zij ervoor dat die behouden bleef. 
“Creativiteit is cruciaal voor de samenleving en daarom is cultuur-
educatie zo belangrijk.”

Skills van de 21ste eeuw
Daarmee onderschreef ze het betoog van Henk Oosterling, hoog-
leraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan-
jager van Rotterdam Vakmanstad. Oosterling is ervan overtuigd 
dat cultuureducatie van basisschool tot en met de universiteit 
van groot belang is voor volgende generaties om op duurzame 
wijze te kunnen denken en handelen. Hij pleitte niet alleen voor
een nieuwe manier van denken: in plaats van top-down volgens
een piramidestructuur, naar denken in netwerken. Ook riep hij
op tot een nieuwe versie van out-of-the box-denken. Hij liet de
skills van de 21ste eeuw zien; vaardigheden die veel kunstenaars
op het lijf zijn geschreven: ondernemende inslag, geëngageerd 
denken en open voor experiment. Maar ook bijvoorbeeld media-
geletterdheid hoort daarbij.

Samenwerken en netwerken – verslag Paradisodebat 2016

Op 28 augustus jl. vond het jaarlijkse door Kunsten ’92 georganiseerde Paradisodebat plaats in Amsterdam, dit jaar met het thema 
‘De kunst van democratie’. Spreker was o.a. de Amerikaanse socioloog Saskia Sassen die zich in haar laatste publicatie Uitstoting 
bezighoudt met de vraag of de democratie nog de kracht heeft om mensen te beschermen in plaats van te verdrijven. Kunsten ’92 
vroeg Sassen om tegen deze achtergrond de impact van de heersende sociale, economische en morele trends voor de kunsten te be-
lichten in een lezing. De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling reageerde op de bijdrage van Saskia Sassen. Aansluitend vond het 
debat plaats, onder leiding van Ruben Maes, met de sprekers, aanwezigen en politici over de vraag: wat betekenen de door Sassen 
en Oosterling geschetste ontwikkelingen voor de kunsten en het actuele beleid? Ter afsluiting interviewde Ruben Maes minister 
Jet Bussemaker.

Voor Kunsten ’92 schreef Sandra Jongenelen het verslag – Samenwerken en netwerken – van dit Paradisodebat. BK-informatie 
mocht deze integraal publiceren. 

LANDELIJKE INSTELLINGEN
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Tocht door de woestijn
Gespreksleider Maes schuwde ook de actualiteit niet. Was er hoop
voor instellingen in de knel als Orkater? Lag er een reparatie-
bedrag van € 24 miljoen in het verschiet? De minister gaf aan op
Prinsjesdag naar buiten te treden. Cultuurwoordvoerder van 
D66 Alexander Pechtold liet meer los. “We komen een heel eind. 
Dit is voor de cultuursector het laatste jaar van de tocht door de
woestijn.” Daarmee doelde hij op de ingrijpende bezuinigingen 
van € 200 miljoen onder cultuurminister Halbe Zijlstra. Opmer-
kelijk was de reactie van VVD-wethouder Jeroen Hatenboer van
Enschede. Hij nam afstand van het beleid van zijn partijgenoot. 
“Als partij zijn we te veel meegegaan met de cultuur van die tijd.”

Cultuureducatie
Wat ook opviel was de eensgezindheid van verschillende politici.
Over samenwerking en netwerk-denken gesproken. Cultuur-
woordvoerder van de PvdA Jacques Monasch pleitte voor meer 
cultuureducatie in het onderwijs. “We zijn daar iets kwijtgeraakt.”
D66’er Pechtold was het met zijn PvdA-collega eens. “De band-
breedte tussen partijen is niet zo heel groot.” Over het beoogde 
cultuurbeleid van de PVV – alle cultuursubsidies afschaffen 
– was iedereen het eens. De achterban van de PVV is helemaal 
niet tegen cultuur. “Ongelooflijk veel mensen genieten van kunst
en cultuur, al hebben ze helemaal niet in de gaten dat het met 
kunst en cultuur te maken heeft.” Daarmee verwees hij ook naar
de half miljoen mensen die naar de Amsterdamse Uitmarkt waren
gekomen, de officiële opening van het culturele seizoen met hon-
derden optredens en performances.

Maatschappelijk draagvlak
Waar Sassen liet zien hoe de kloof tussen verschillende mensen de
afgelopen jaren is vergroot, droeg Bussemaker een oplossing aan.
Juist kunst en cultuur kunnen die kloof overbruggen. Ze vertelde
over een Somalisch meisje dat de oorlog in eigen land ontvluchtte,
in Den Haag contrabas leerde spelen en optrad met het Residentie
Orkest. Veel culturele instellingen leggen verbindingen. 
Denk ook aan musea die relaties aanknopen met zorginstellingen.
Zoals haar PvdA-voorganger Rick van der Ploeg het cultureel 
ondernemerschap introduceerde, zo richt Bussemaker zich op de
verbindende rol van kunst en cultuur. Mede daarmee wil ze ook 
het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur vergroten.

Collectief eigendom
Nieuw is dat natuurlijk niet. Wethouder Sjoerd Feitsma van 
Leeuwarden vertelde hoe het de stad vier jaar geleden lukte om 
in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Niet met een
van boven opgelegd programma, maar door het bidbook samen 
te stellen met verschillende netwerken, van vogelaars tot opera-
liefhebbers. “Met een programma dat wordt gedragen door mensen
en niet wordt gemaakt voor mensen.”
Namens het NDSM-terrein vertelde Eva de Klerk hoe zij zeven-
tien jaar geleden begonnen met samenwerking tussen verschil-
lende netwerken. “We werden geframed als kunstenaars, maar 
de groep was veel breder.” Al in 1997 publiceerden ze over de 
mogelijkheden van collectief eigendom en de participatiemaat-
schappij, jaren voordat minister-president Rutte het op de agenda

van Nederland zette. Hiermee werd ook Sassens betoog bevestigd
over de aankoop van onroerend goed door rijke investeerders. 
“De grond om ons heen wordt aan buitenlandse ondernemers 
verkocht”, aldus de Klerk.

100.000 handtekeningen
Nederlandse theatermakers zijn al in-getuned op de ontwikke-
lingen die Sassen schetst. De voorstelling Door de bank genomen
die de afgelopen drie jaar door Nederland toerde, ging in op de 
ongebreidelde geldschepping van de financiële sector. 
Private banken maken geld door gewoon maar wat getallen in 
de computer in te voeren. De acteurs van De Verleiders sloegen 
de handen ineen met de stichting Ons Geld en startten een bur-
gerinitiatief, waarmee ze 100.000 handtekeningen verzamelden. 
Weer een voorbeeld van netwerken.

Acteur Gijs Scholten van Aschat vroeg zich af: “De kunst heeft 
iets gedaan. We hebben ons geëngageerd en de handtekeningen 
aan de politiek aangeboden. Wat doen jullie?” Pechtold pakte de 
handschoen op: “We hebben geluisterd en wij denken dat daar 
grotere verbanden voor nodig zijn, op Europees niveau.”

Radicaliseer en unite
Het laat precies zien waar Sassen het over heeft, het onvermogen
van de democratie. En het maakt duidelijk dat verschillende net-
werken, meer dan alleen de politiek, gemobiliseerd moeten worden.
In zijn afsluitende woorden sloot Jan Zoet, voorzitter van Kun-
sten ’92, daarbij aan. Hij citeerde de oproep van Wouter Hillaert 
in zijn State of the Union bij het Theaterfestival Vlaanderen: 
radicaliseer en unite!

kunsten92.nl

Nieuw: Kunstenbond 

Kunstenbond is de nieuwe zelfstandige vakbond voor kunstenaars
en creatieven en is verbonden aan FNV. De bond richt zich op ieder-
een die werkt in de kunsten of de creatieve sector of een creatieve
beroepsopleiding volgt. Momenteel bestaat de bond uit zo’n 7.000
leden die zijn overgaan van FNV Kiem naar de Kunstenbond. 

De bond voert een doorlopende lobby voor de kunstensector op 
regionaal, landelijk en internationaal niveau. Voor mensen in 
loondienst onderhandelt de bond met werkgevers over betere 
arbeidsvoorwaarden door het afsluiten van o.a. cao’s en sociale 
plannen. Het is tevens de ambitie van de bond ervoor te zorgen 
dat er voor creatieven in loondienst ruimte is om in vrijheid het 
vak uit te kunnen oefenen. Zelfstandigen krijgen steun als dat 
nodig is, bijvoorbeeld bij een geschil met een opdrachtgever of 
het checken van contracten. Ook voor zelfstandigen voert de 
bond collectieve onderhandelingen over bijvoorbeeld minimum 
tarieven. 

kunstenbond.nl
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LANDELIJKE INSTELLINGEN

Station to Station
TransArtists is het onderdeel van DutchCulture dat zich richt op
het stimuleren en versterken van internationale mobiliteit van
kunstenaars. Eind september presenteerde DutchCulture | Trans-
Artists een nieuw online tijdschrift over culturele mobiliteit. 
Deze nieuwe Engelstalige publicatie, Station to Station, verschijnt
twee keer per jaar; rond de zomer en in december. Auteurs uit 
verschillende landen en ‘hoeken’ van de kunstwereld schrijven
in Station to Station over de betekenis van internationale mobi-
liteit voor culturele organisaties en kunstenaars. De eerste editie
staat in het teken van geld; wereldwijd heerst het gevoel dat er
altijd te weinig geld is in de cultuursector. De editie bevat inter-
views met en bijdragen van o.a. Boshko Boshkovic (Residency 
Unlimited, New York, USA), Susan Jones (GB), Liza Matveeva 
(LUDA gallery, St. Petersburg, RUS), Arnon Grunberg (NL), 
Marie le Sourd (On the Move, BE).

Internationale mapping
Het Mondriaan Fonds heeft sinds 1 september een online inter-
nationale mapping; een digitale kaart waarop de internationale 
activiteiten zijn te vinden waaraan het fonds bijdraagt; op dit 
moment die van 2013 tot en met 2015, maar dit wordt uitgebreid.
Onder de internationale activiteiten worden gerekend: kunst-
beurzen, presentaties, artist-in-residencies, oriëntatiereizen, mani-
festaties en bezoekersprogramma (buitenlandse gasten die zich 
oriënteren op de actuele ontwikkelingen in de kunst in Nederland).

Onderzoek Werkbijdrage Gastateliers
Met de Bijdrage Gastateliers wil het Mondriaan Fonds interna-
tionale activiteiten van beeldend kunstenaars en bemiddelaars

stimuleren. Op 13 september presenteerde het fonds een klein-
schalig onderzoek naar de impact van een gastverblijf in het 
buitenland. 

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de relevantie van een
verblijf in het buitenland – vaak ook nog na geruime tijd – groot
is; het blijkt vaak grote invloed te hebben op de inhoudelijke ont-
wikkeling en kwaliteit van werk en praktijk van de beeldend 
kunstenaar. Driekwart van de respondenten geeft aan dat het 
verblijf voor de werkpraktijk belangrijk is geweest. Naast gecon-
centreerd kunnen werken, experimenteren en artistiek-inhoude-
lijk ontwikkelen, blijkt het opbouwen en verdiepen van netwerken
een essentieel effect van een verblijf in het buitenland te zijn.

Ruim zestig procent van de aanvragers van een Werkbijdrage 
Gastatelier is later weer teruggekeerd naar het land of de stad 
van het gastatelier en een kwart zegt van plan te zijn dat nog te 
doen. Na verblijf in het buitenland blijft men veelal in contact
met kunstenaars en curatoren in het gastland, maar ook met 
lokale kunstinitiatieven en presentatie-instellingen. Een derde 
van de respondenten houdt contact met lokale musea en gale-
rieën. Een klein aantal respondenten noemt verder journalisten, 
verzamelaars, wetenschappers en lokale diplomaten waar zij nog
steeds contact mee hebben. Veel respondenten geven aan dat met
name het contact met de organisatoren en/of leiding van het gast-
atelier zelf van belang is. 

transartists.org
mondriaanfonds.nl

Internationalisering

Voor velen is de beeldende kunstwereld een internationale wereld, waarbij netwerken wereldwijd worden gesmeed en in stand ge-
houden. Artist-in-Redidencies zijn belangrijk voor kunstenaars; om de blik te verruimen, invalshoeken te wijzigen en contacten op te 
doen. Op het gebied van internationalisering betekenen landelijke instellingen zoals DutchCulture en het Mondriaan Fonds veel voor 
beeldend kunstenaars. Beide organisaties meldden de afgelopen periode nieuws op het gebied van internationalisering.

Toekenningen 
Werkbijdrage Jong Talent

Onlangs ontvingen 18 beeldend kunstenaars een Werkbijdrage 
Jong Talent van het Mondriaan Fonds, te weten: 

Lotte Bosman, Sanne van den Elzen, Ralph de Jongh, Mirthe Klück,
Matthias König, Hortense Lauras, Jasper van Loenen, Hilde Onis,
Robin Meyer, Elise van Mourik, Sander van Noort, Claudia Pagès
Rabal, Matthias Schaareman, Luuk Schröder, Joris Strijbos, Sam
Weerdmeester, Sander Van Wettum en Marjet Zwaans.

mondriaanfonds.nl

Nieuwe tools 
Government Code Cultuur 

Veel culturele organisaties hanteren de Governance Code Cultuur,
een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
Om goed besturen te vergemakkelijken is in 2006 een Toolkit 
samengesteld waarin hulpmiddelen zijn opgenomen die van pas 
kunnen komen bij het besturen van een organisatie. 
Een tool is een checklist, een voorbeelddocument of een schema. 
Recentelijk is een aantal van de tools aangepast en online beschik-
baar gemaakt. 

governancecodecultuur.nl
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Het Rotterdamse college heeft het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld. Het voorstel is om van de 118 organisaties die subsidie aan-
vroegen voor het Cultuurplan er 83 toe te kennen. Het verdeelbare cultuurplanbudget is € 75,9 miljoen. Het college geeft prioriteit aan
plannen die bijdragen aan vergroting en verbreding van het publieksbereik, vernieuwing, cultuureducatie en talentontwikkeling, 
internationale profilering en samenwerking. Binnen de cultuurbegroting is 4,3 miljoen extra vrijgemaakt om op te nemen in het 
Cultuurplan 2017-2020, die gebruikt moet worden ten gunste van het in opspraak zijnde Wereldmuseum.

Adviezen t.a.v. beeldende kunst in Rotterdam: (bedragen in euro’s per jaar)
Instelling          2013-2016        aanvraag               advies rrkc        voorstel college
A Tale of a Tub                    -        75.000         75.000         45.000
Artpark                   -      180.000                  -                                -
AVL Mundo                    -      451.000                   -                                -
Boijmans     9.211.000    9.674.000    9.135.125   9.211.000
Caesar (Route du Nord)                     -      120.000         30.000                                -
CBK Rotterdam     1.393.000    1.730.000    1.371.000    1.393.000
Charlois Speciaal                    -         51.250         25.000         25.000
De Player                    -         50.000         50.000         50.000
Garage Rotterdam                    -         38.000         38.000         38.000
Nederlands Fotomuseum         768.500    1.100.000       762.000       768.500
Roodkapje                      -       120.000       120.000         80.000
Showroom MAMA        129.000       171.000       171.000       149.000
SKAR        383.500       495.000       375.500       383.500
V2_       153.000       200.000       200.000       153.000
Villa Zebra       315.023       355.000       355.000       355.000
VIVID          40.500       115.000         40.000         40.500
Witte de With        421.500       416.000       416.000       421.500
WORM        612.500       700.000       606.250       612.500
Totaal  13.427.523                15.861.250                13.769.875                13.725.500

BKV-gelden
Tegelijkertijd met de cultuurplanaanvragen, worden de middelen uit de landelijke geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV-
gelden) voor 2017-2020 verdeeld. Deze vormen geen onderdeel van het Cultuurplan en hebben eigen criteria en doelstellingen. 
Om in aanmerking te komen voor BKV-gelden, moet de aanvraag duidelijk maken hoe het betreffende plan bijdraagt aan het pro-
ductieklimaat voor beeldende kunst, vormgeving en fotografie en of het bijdraagt aan de inkomensvorming van betrokken beeldend
kunstenaars. Voor dit laatste is het bovendien van belang dat minstens 70 procent van de activiteiten van de aanvragende organisatie
inkomensvormend zijn. Daarom is er voorrang gegeven aan aanvragers die primair opdrachten verstrekken aan kunstenaars, mede
vanwege het feit dat die meestal in een slechte inkomenspositie verkeren; vernieuwing brengen door (jonge) kunstenaars een podium
te bieden; en in hun begroting helder en inzichtelijk maken hoe de aangevraagde BKV-middelen vertaald worden in honoraria.

Daaruit kwam de volgende verdeling: (bedragen in euro’s per jaar)
Instelling        2013    aanvraag     advies rrks       voorstel college
Artpark                             -        30.000                      -              -
CBK Rotterdam              1.429.000   1.450.000       1.450.000            1.450.000
Chabot Museum                            -        15.000            15.000    15.000
Museum Boijmans                131.500                    135.000                      -    66.000
Nederlands Fotomuseum                            129.500                   129.000            59.000    59.000
Roodkapje                                          -        65.000            65.000    40.000
Showroom MAMA                                30.500                      30.000            30.000    30.000
V2_                                           -        75.000            75.000    75.000
Villa Zebra                                 36.000                      50.600            50.000    50.000
VIVID                                  46.000                      46.000            46.000    30.000
Witte de With                                            255.500                    252.000          252.000               252.000
Worm                                  63.500                    100.000          100.000              75.000
Totaal                             2.121.500                 2.377.600       2.142.000            2.142.000

rotterdam.nl
rrkc.nl

Cultuurplan Rotterdam

PROVINCIES EN GEMEENTEN
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PROVINCIES EN GEMEENTEN

B
a

b
e

tt
e

 K
le

ijn

Het college van de gemeente Utrecht is voornemens het advies van de commissie Van Dockum over de verdeling van cultuursub-
sidies binnen de cultuurnota 2017-2020 (Advies Commissie Cultuurnota 2017-2020) op te volgen, met uitzondering van Museum 
Oud Amelisweerd, dat in het voorstel van het college geen meerjarige subsidie krijgt. 

Op het gebied van beeldende kunstinstellingen in de gemeente Utrecht gaf de commissie in mei 2016 de volgende adviezen:

Instelling      gevraagd     advies
BAK, basis voor actuele kunst    470.000   470.000 
Casco - Office for Art, Design and Theory    200.000   110.000
Fotodok      125.000   125.000
Impakt      200.000   130.000
EXbunker          12.000     12.000
Kunstliefde      140.810      85.000
LUCY        57.000              -
 
Totaal (bedragen in euro’s per jaar)                               1.204.810    932.000

Broedplaatsenbeleid
Omdat Utrecht een populaire vestigingsplaats is voor creatieven, benadrukt de commissie het belang van een broedplaatsenbeleid in
de stad en pleit het voor een sectoranalyse. De commissie is van mening dat er ruimte dient te zijn voor ateliers en betaalbare crea-
tieve werkplekken waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en vreest dat commerciële bedrijven en de vrije (woning)markt die 
ruimte steeds meer inperken. 

utrecht.nl

Cultuurnota Utrecht
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BEELDENDE KUNST 
IN DE OPENBARE RUIMTE

Anne Wenzel, Re-Defining Balance (as a matter of fact)
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, 2016
h8m_ keramiek_beton_water (foto: John Stoel)

l

Jos Hachmang, Flessenpost 
Hillegom, 2016
ø2x5m h_rvs_lexaan_polyester_LED-verlichting_electromotor

r

Paul de Kort, PIER+HORIZON 
Kraggenburg, 2016
300x300m: pier 135m_kraggen elk 22,5x2,5m_staal_wilgenteen_riet_composiet

o
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Van 30 juni tot en met 29 juli 2016 verbleven beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke Wijgerinck – ieder vanuit 
hun eigen beroepspraktijk – als artist-in-residence in Studio Kura Art, Fukuoka in Japan. Ien Dobbelaar woont en werkt 
in Leiden en studeerde af in 1999 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Vele jaren hield ze 
zich voornamelijk bezig met schilderkunst; de laatste 15 jaar werkt zij vooral vanuit de disciplines ruimtelijk vormgeven, 
installatie-kunst en fotografie. Marijke Wijgerinck woont en werkt in Zoetermeer. In 1981 studeerde zij af aan de toenmalige
Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort. Zij werkt vanuit het concept. De huid – als landschap dat zich in de 
tijd vormt, raakvlak en ultieme grens tussen binnen- en buitenwereld – is haar speelveld. 

waarde (je ontmoet elkaar op dagelijkse ba-
sis, er is uitwisseling, je inspireert elkaar, er 
wordt gediscussieerd en soms ontstaan er 
hieruit vriendschappen voor het leven). In dit 
geval hebben wij dit niet zo sterk ervaren; 
een reden hiervoor is dat in Studio Kura de 
kunstenaars niet in hetzelfde huis woonden 
en werkten, zodat je het proces van elkaars 
werk maar moeilijk kon volgen. 

Wij werden ondergebracht in House Two. 
Aan de achterzijde grenst dit huis aan een 
smalle steeg van een auto breed, waarover 
de oude dames van het dorp enkele keren 
per dag met een bolderkar vol gereedschap-
pen en groenten van en naar hun land lopen.
Dit leverde zowel mooie ontmoetingen als 
ook grappige, soms verwarrende situaties op. 

Onze werkperiode in Japan
Van de ene dag op de andere zit je dan niet
alleen in een ander werelddeel maar ook in 
een geheel andere wereld. Om daar écht te 
landen vraagt tijd. Dat begint met boodschap-
pen doen, je kamer inrichten, atmosfeer in-
ademen, de weg ontdekken, op de snelweg 
fietsen (of op de stoep), je draai vinden en
bijkomen van alle laatste inspannende dagen
voor vertrek en van de jetlag. 
Ook al hebben wij allebei de nodige buiten-
landse residency-ervaring, toch is het iedere
keer opnieuw zoeken naar je eigen weg door
de ‘jungle’ van het andere en de anderen. 
Eerste indrukken moeten bezinken. Hier wer-
den we echter na vier dagen geacht de titel 
van onze exposities in te leveren met een 
afbeelding erbij voor de uitnodigingskaart. 
We begonnen dus al bijna buiten adem met 
het vastleggen van een kader dat in ieder 
geval ruim genoeg zou moeten zijn om na 
drie weken ook nog te passen bij ontwikke-
lingen en daaruit voortkomende beelden die 
wellicht zouden kunnen ontstaan. 
Veel residencies vragen je vooraf bij de aan-
vraag – als een vorm van ballotage – om 

Japan
Daar staan we dan: ruim 24 uur na vertrek van
huis op het kleine stationnetje Ikisan aan de
andere kant van de wereld en voor ons ge-
voel aan het einde ervan. Het is warm. 
Het is zelfs heel erg warm. We strijken neer 
onder een boom op het randje van het hete 
asfalt. Onze telefoons doen het niet. Na wat 
zoeken en communiceren met handen en 
voeten lukt het ons iemand te vinden die na-
mens ons Studio Kura belt. Een kwartier later
worden we opgehaald en rijden we met alle 
bagage naar het centrum. De start van onze 
werkperiode.

Waarom juist Japan? Wat dachten we aan te
treffen? Enerzijds een geordende, gediscipli-
neerde en moderne samenleving, anderzijds
een ons vreemd ondoorzichtig land van shōjo-
meisjes, manga, ooglidcorrecties, Zen. 
De uitdaging is hoe je daartoe te verhouden. 
Ver van onze eigen omgeving in een ander 
landschap. Wat pik je op, wat neem je mee 
en hoe vertaal je deze indrukken naar je eigen
werk?

Studio Kura Art
Studio Kura Art is opgericht door Hirofumi 
Matsuzaki (Hiro San) en telt inmiddels drie
woon—werklocaties, verspreid over een klein
gehucht in de prefectuur Fukuoka. Ruim tien
jaar geleden begon hij het centrum in het
traditionele Japanse huis van zijn grootou-
ders. Op de binnenplaats bevinden zich twee
Kura: oude lemen opslagruimtes voor rijst 
én naamgever van het centrum. Eén Kura is 
ingericht als cursusruimte voor kinderwork-
shops, de andere is in gebruik als belang-
rijkste galerieruimte voor de presentaties. 
Kwamen er in het begin sporadisch kunste-
naars, inmiddels komen er maandelijks ge-
middeld zeven uit de hele wereld naar dit 
centrum toe. 
Door het internationale karakter van residen-
cies ontmoet je kunstenaars uit verschillende
delen van de wereld. Normaal is dit een meer-

naast een motivatie ook een werkplan in te
dienen. Begrijpelijk, maar tevens een belem-
mering om in alle vrijheid te starten. Je oor-
spronkelijke werkplan laten varen doe je niet 
zomaar. De meerwaarde van een residency 
ligt juist in het loskomen van je werkwijze 
thuis op je atelier, misschien wel van jezelf 
en in het toegang zoeken tot een wereld 
waar zich nieuwe dingen kunnen voordoen. 
Dat vergt een bepaalde houding, een open 
geest en vooral veel tijd; een vooropgezet 
plan werkt dit dus eigenlijk tegen. Je wilt in 
alle vrijheid indrukken opdoen en zijpaden 
bewandelen. De afstand dwingt je opnieuw 
te focussen op het hoe en waarom van je 
kunstenaarschap. 

Omgeving (en inspiratie?) 
Naast het verblijven en werken in een residency
vonden we het ook belangrijk om daarbuiten
onze inspiratie te zoeken, het land te verken-
nen, de leefwijze van mensen te observeren, 
kortom, ons onder te dompelen in het ons 
omringende leven. De eerste weken reisden 
we dus rond op ‘ons’ eiland Kyushu. 
Eén van de meest indrukwekkende bezoe-
ken was aan de hoog in de bergen gelegen 
Boeddhistische tempel Raizan Sennyoji. 
Ver weg van de grote steden en van een zeld-
zame schoonheid. Na een reinigingsritueel 
te hebben ondergaan, betraden wij met 
slechts vier bezoekers de tempel. Een mon-
nik sprak speciaal voor ons een gebed uit, 
nadat hij eerst de reusachtige deuren van 
het binnenste van de tempel had geopend 
waarachter een grote houten Boeddha met 
duizend handen schuil ging. 
Bijzonder en fotogeniek bleek het jaarlijks 
plaatsvindende Nogita-gion festival in Shima-
Nogita. In de laatste week volgden bezoe-
ken aan o.a. Hiroshima en Kyoto. Hiroshima 
maakte ons stil toen we door Memorial Park
liepen en een bezoek brachten aan het Peace
Memorial Museum om daarna op een terras 
neer te strijken van één van de daar o zo be-

行き先 Yukisaki *
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kopen voor vrienden en familie thuis, oprui-
men en inpakken. Wat ging het snel en wat 
is een maand veel te kort.

Al met al werd het een verbazingwekkend 
en fascinerend verblijf temidden van een 
‘Hokusaiaans’ landschap met bergen en 
wonderschone rijstvelden. De werkperiode 
gaf ons nieuwe ervaringen en inzichten. 
Er was tijd om na te denken, schetsen te ma-
ken en ideeën te ontwikkelen. Of ons werk 
direct zichtbare Japanse invloeden zal onder-
gaan, zal de toekomst leren. In ieder geval 
heeft zich in de onderliggende laag een wen-
ding voorgedaan, waardoor ons werk zal 
veranderen en wellicht een nieuwe richting 
zal inslaan.

www.iendobbelaar.nl
www.marijkewijgerinck.nl

*Yukisaki betekent: (1) (reis-)bestemming; (reis-)doel;
(2) waar iemand zich ophoudt; verblijfplaats; (3) toekomst

roemde oesterrestaurants. Zelden lagen de 
twee begrippen ‘verwoesting’ en ‘het leven 
gaat door’ zó dicht bij elkaar. Kyoto was van 
een heel andere orde. Een mooie groene stad
met veel tempels en kloostercomplexen. 
De must-see Gouden Tempel bleek vooral 
een toeristische attractie (je bent niet in Kyoto
geweest als je de golden temple niet hebt 
gezien). Voor ons voelde hij echter te herme-
tisch, te mooi, te onwerkelijk en stelde daar-
door eigenlijk teleur.

Het werk
Distance and time
Het doel van Ien was in Japan te fotograferen.
Nog geen vastomlijnd plan, maar kijken wat 
Japan, de mensen en de omgeving zouden
brengen. De laatste jaren combineert ze foto-
grafie met tekeningen of maakt ze combina-
ties van foto’s die een bijna filmisch verhaal 
vertellen. De oude, kwetsbare en tegelijker-
tijd sterke mens is in haar werk een belang-
rijk thema. Haar foto’s zijn vaak zwart-wit en
de beelden ogen sober, ingetogen en fragiel.
In Japan ontdekte ze dat ze haar plan moest
laten varen. In de wijde omtrek was er geen 
mogelijkheid om foto’s groot te printen. 
Ze besloot tijdens haar verblijf twee dingen 
te doen: het maken van illustraties van het 
alledaagse Japanse leven. Deze Japanese 
Diary Drawings werden het werk voor de ex-
positie. Daarnaast legde ze een verzameling 
foto’s aan om daar na thuiskomst verder mee
te gaan en te gebruiken als inspiratie voor 
nieuw werk. De omringende rijstvelden zul-
len het uitgangspunt worden van een nieuw 
in te slagen weg, met name het ritme en non-
ritme van plantjes in de rijstvelden.

While walking
De reden voor Marijke om naar Japan te gaan
lag in de wens om daar met speciaal Japans
papier te werken. Het doel om op een vrije 
manier ruimtelijk met papier te werken. In de
praktijk bleek het echter niet mogelijk om 

voldoende kennis op te doen over kwaliteiten
van Japans papier en papierscheppen. 
Marijke begon in de omgeving materiaal te
verzamelen, dat mogelijk een rol zou kunnen
spelen. Zij vond dode wijnranken en klim-
planten die langzamerhand transformeerden
tot skeletten voor ruimtelijke schetsen met 
Japans papier. Kleine papieren kommen 
werden vervolgens aan deze constructies 
gehangen. Het werd een periode van onder-
zoek en schetsen, experimenteren met ma-
teriaal en hulpmiddelen. Het Japanse papier 
dat in dit onderzoek vooral tot de verbeel-
ding bleek te spreken, was een Washi papier-
soort op basis van Kozovezels dat uiterst 
sterk, eigenzinnig en tegelijkertijd fragiel en 
transparant is. Terug in Nederland zal dit 
onderzoek verder gaan en voor een deel 
zelfs opnieuw beginnen. Zij droomt al over 
een langere werkperiode in Japan.

Conclusie
Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat er
niet helemaal aan de verwachtingen werd 
voldaan die in de aanloopfase waren gewekt.
De gastvrijheid, behulpzaamheid en vrien-
delijkheid staan buiten kijf, voor alle kunste-
naars een eigen fiets (geweldig), maar als je 
moet beginnen met het kopen van glaswerk,
bestek, pannen, kommen en beddengoed 
(en gelukkig was daar onze favoriete 100 Yen-
shop, zeg maar 1 Euro-shop), dan mist er 
ook wel iets. Studio Kura heeft de naam een 
residency te zijn, maar een aantal basale 
dingen, ook in de studioruimte, ontbreekt. 
Gelukkig is dit niet het belangrijkste wat wij 
ons ervan zullen blijven herinneren.

Onze periode eindigde met ‘laatste dingen’: 
foto’s maken van de avondschemering als 
het laatste licht van de dag op een bijzon-
dere manier in het water van de rijstvelden 
weerspiegelt, het documenteren van werk 
dat we achterlieten, afscheid nemen van 
mensen die we leerden kennen, cadeautjes 

Een van onze buurvrouwen op haar dagelijkse route/ 
foto: Ien Dobbelaar

uit de serie While walking/
foto: Marijke Wijgerinck

uit de serie Japanese Diary drawings/
tekening en foto: Ien Dobbelaar

House 2 Studio Kura Art/ 
foto: Ien Dobbelaar
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in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, haar 
voormalig huis in de wijk Kanaleneiland en 
haar ouderlijk huis in de buurt van Leiden. 
Ze gaat op zoek naar overeenkomsten, ver-
schillen en verhalen die verscholen liggen 
op deze plekken. “Hiermee wil ik laten zien 
dat je perceptie van thuis niet gebaseerd 
is op autonome keuzes, maar beïnvloed 
wordt door herkenning en herinneringen.”
De jury is ervan onder de indruk hoe zij ons 
met dit thema en technieken weet te ver-
rassen. Het voorstel is heel persoonlijk en 
individueel, maar tegelijkertijd kan iedereen 
in het verhaal stappen. Haar ontwikkeling 
als kunstenaar krijgt een stevige verdiepings-
slag. Haar voorstel lijkt eenvoudig maar is
heel sterk, en biedt juist door de eenvoud 
ruimte voor de eigen invulling van de be-
zoeker. De heldere verbeelding van haar 
innerlijke wereld trof de jury. De expositie 
van de winnaar is over een jaar in de Nieuw 
Utrecht Kamers van het Centraal Museum.

Meer informatie: kfhein.nl

Traumraum – Diepenheim

Tot en met 27 november is in het Drawing 
Centre van Kunstvereniging Diepenheim de 
groepstentoonstelling Traumraum te zien 
met werk van de kunstenaars Lenneke van 
der Goot, Stan Klamer, Karen Sargsyan, 
Charlotte Schleiffert, Sebastiaan Schlicher 
en Rozemarijn Westerink. In de tentoonstel-
ling staat de wonderlijke getekende subjec-
tieve werelden van beeldend kunstenaars 
centraal. Hoewel in films en andere nieuwe 
media, via digitale trucages alles mogelijk 
is, gebruiken veel beeldend kunstenaars 
nog steeds alleen het tekenmateriaal en 
dus hun handwerk, om tot de verbeelding 
van dergelijke ‘nieuwe werelden’ te komen. 
Het tekenen lijkt zich met zijn intieme en di-
recte hoofd-hart-hand-connectie juist goed 
te lenen om kwetsbaarheid en twijfel, die 
voortkomen uit de belevingswereld van het 
individu, om te zetten in een geheel eigen 
parallelle wereld. De realiteit van alledag 
lijkt in eerste instantie in dergelijke werken 
te worden ontvlucht, maar is wel degelijk 
voelbaar en zelfs gedeeltelijk daarop geba-
seerd. In de tentoonstelling zal zowel het 
traditionele tekenen op papier als ook het 
werken met papier als sculpturale mogelijk-
heid te zien zijn.

Meer informatie: kunstvereniging.nl

Cai’s studententijd, experimentele werken 
en olieverfschilderijen met buskruit. Daarna 
volgt de periode in Japan met schilderijen 
en tekeningen die volledig met buskruit zijn 
gemaakt. Vervolgens voert de tentoonstelling
naar New York en het internationale podium.
Zijn familie speelt een grote rol: zijn groot-
moeder, zijn ouders, zijn vrouw en zijn doch-
ters. Bezoekers krijgen inzicht in de kunst-
historische achtergrond van de schilderijen 
en worden ingewijd in zowel de tedere en 
intieme als bittere en zware kant van het 
leven van de kunstenaar. In de afgelopen 
dertig jaar heeft Cai’s kunst zijn sporen na- 
gelaten in verschillende disciplines op vijf
continenten. Hij was tevens curator van het
eerste Chinese Paviljoen tijdens de 51e 
Biënnale van Venetië (2005) en was Director
of Visual and Special Effects tijdens de open-
ings- en slotceremonie van de Olympische 
Spelen in Peking in 2008. Enkele van de be-
langrijkste projecten in de afgelopen jaren 
zijn de vuurwerkkunstwerken One Night 
Stand (Aventure d’un Soir) boven de rivier 
de Seine in Paris (2013), Sky Ladder nabij 
een vissersdorpje in Quanzhou, China (2015)
en het gecureerde project What About the 
Art? Contemporary Art from China in Doha, 
Qatar (2016). 

Meer informatie: bonnefanten.nl

K.F. Hein Kunststipendium 2016 
– Utrecht

Beeldend kunstenaar Britt Dorenbosch uit
Utrecht is met haar schetsontwerp Thuis 
winnaar geworden van het K.F. Hein Kunst-
stipendium 2016. Het K.F. Hein Kunststipen-
dium bestaat uit € 20.000 en een tentoon-
stelling in de Nieuw Utrecht Kamers in het 
Centraal Museum over een jaar. Het fonds 
reikt eens in de twee jaar een kunststipen-
dium uit om de ontwikkeling van beeldende 
kunstenaars en ontwerpers in de provincie 
Utrecht te stimuleren en ondersteunen. 
Britt Dorenbosch (1986) zal het komende 
jaar een schilderkundig onderzoek gaan 
uitvoeren naar thuis en identiteit. “Ik wil te 
weten komen welke elementen belangrijk 
zijn bij het vormen van een thuisgevoel en 
welke aspecten dit tegenwerken.” aldus 
Britt Dorenbosch. Om dit te achterhalen 
gaat zij beelden uit haar directe omgeving 
en haar jeugd vertalen naar een installatie 
van schilderijen, tekeningen en collages. Zij 
richt zich daarbij op de objecten en ruimtes 
in en rond drie woningen: haar huidige huis 

PS Camera – Hilversum

Tot en met 11 december is in Museum 
Hilversum de tentoonstelling PS Camera te 
zien. De tentoonstelling wil een hommage 
zijn aan de helden van de analoge fotografie,
het fotograferen op film. Gebruikte camera’s
van bekende Nederlandse fotografen zijn in
bruikleen gegeven aan hedendaagse foto-
grafen. Nieuw werk en het werk van de oude
meesters is te zien in het licht van de geschie-
denis van de Nederlandse fotografie. Ook is
er een grote variëteit aan oude camera’s te
zien. Koos Breukel, fotograaf en samen met
Rose Ieneke van Kalsbeek, initiatiefnemer 
van het project, geeft zijn collega-fotogra-
fen een gezicht met zijn portretten. Met de 
camera’s van onder andere Maria Austria, 
Eva Besnyö, G.H. Breitner, Paul Citroen, 
Ed van der Elsken, Lucebert, Peter Martens,
Sem Presse, Frits Rotgans, Jan Wolkers, 
Joop van Tellingen. De deelnemende heden-
daagse fotografen zijn: Maarten Tromp, Teun
Hocks, Annaleen Louwes, Henze Boekhout,
Rose Ieneke van Kalsbeek, Joost van den 
Broek, Mark van den Brink, Anneke Hilhorst,
Mike Roelofs, Cleo Campert, Diana Blok, 
Sebastiaan Bremer, Jantien de Bruin, Bart 
Koetsier, Marco van Duyvendijk, Marijn de
Jong, Carla van de Puttelaar, Boudewijn 
Bollman, Morad Bouchakour, Frank Oorthuys,
Martijn van de Griendt, Hans Bol, Barnet 
Kansil, Dirk Kome, Erik Kessels, Alex ten 
Napel, Anika Schwarzlose, Brian McKenna, 
Marcel van der Vlugt, Kadir van Lohuizenen 
Eric Wolkers.

Meer informatie: museumhilversum.nl

BACA award: My Stories of 
Painting – Maastricht

Tot en met 1 mei 2017 is in het Bonnefanten-
museum te Maastricht de tentoonstelling 
My stories of painting te zien van BACA 2016
laureaat, Cai Guo-Quiang. Cai Guo-Quiang 
(1957, Quanzhou, Fujian, China) woont en 
werkt in New York. Hij werkt met diverse 
media, waaronder tekeningen, installaties,
videokunst en performancekunst. My Stories
of Painting is daarentegen de eerste tentoon-
stelling die de nadruk legt op zijn schilder-
kunst. Het overgrote deel bestaat uit een 
verkenning van diverse schildertechnieken 
en formaten, met meer dan honderd wer-
ken uit verschillende periodes in zijn leven. 
De tentoonstelling begint in China met wa-
ter- en olieverfschilderijen, opdrachten uit 

ACTIVITEITEN BINNENLAND
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Iris van Herpen. Nog niet eerder in het 
15-jarig bestaan van de Kunst+Techniek-
prijs stond de mode centraal. De huidige 
winnaar heeft echter zoveel raakvlak met 
de toepassing van technologie op artistiek 
gebied, dat de jury unaniem besloot Iris 
van Herpen voor te dragen voor de prijs. 
Iris van Herpen (1984) ontvangt de prijs op 
donderdag 3 november 2016 in de Berg-
kerk in Deventer. De prijs bestaat uit een 
bedrag van 15.000 euro, een publicatie in 
boekvorm en een expositie in de Bergkerk 
te Deventer. De prijsuitreiking is tevens de 
opening van haar solotentoonstelling Iris 
van Herpen-Metabolic die tot en met 4 de-
cember 2016 is te zien. Na haar modeop-
leiding aan ArtEZ in Arnhem werkte Iris van 
Herpen bij Alexander McQueen en Claudy 
Jongstra. In 2007 begon ze haar eigen label;
ze brengt naast haute couture ook prêt-à-
porter collecties uit. Bij het ontwikkelen van
haar materialen en collecties gaat ze inter-
disciplinair te werk: ze werkt samen met 
onderzoekers, (bio)technologen, ontwerpers,
architecten en kunstenaars. De thema’s van 
Van Herpens collecties doen wetenschap-
pelijk aan. Voor Micro (2012) gebruikte ze 
beelden uit een elektronenmicroscoop en 
dook ze in de wereld van de micro-organismen;
Radiation Invasion (2009) had de elektro-
magnetische straling in ons dagelijks leven 
als onderwerp. Sinds 2011 is Iris van Herpen

stenares Jo Baer (Seattle, 1929) woont en 
werkt sinds 1984 in Amsterdam. In haar tijd
in New York van 1960 tot 1975 maakte ze
naam in de kunstwereld. Haar kunst heeft 
veel verandering doorgemaakt. Ze wendde 
zich sterk af van de abstractie en zelf noemt
zij haar werk ‘radicale figuratie’. Herkenbare
beelden laat ze heel gefragmenteerd zien, 
waardoor er ongemak ontstaat bij de toe-
schouwer. Er komen diverse thema’s in haar
kunstwerken naar voren, zoals prehistorie, 
mythologie, oorlog, seksualiteit, hebzucht 
en de dood. De jury prees de tegendraadse 
houding van Kinke Kooi (1961). Haar geheel
eigen stijl van werken en de technische per-
fectie waarmee ze haar duizelingwekkende 
beelden opbouwt vond de jury zeer overtui-
gend. Poëtisch, surrealistisch, ingehouden 
en uitgesproken tegelijkertijd: Kooi schildert 
subtiele taferelen die schuren langs grenzen
van esthetiek en afstoting. Haar originele en
frisse beeldtaal toont volgens de jury een 
bijzondere rijkdom aan variaties. 

Meer informatie: museumarnhem.nl 

Kunst+Techniek-prijs 2016 – 
Deventer

De winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor
Kunst+Techniek 2016 is modeontwerper 

Podium onderzoekers 
Boekmanstichting – Amsterdam

De Boekmanstichting in Amsterdam organi-
seert met grote regelmaat presentaties van 
onderzoekers die hun dissertatie op het ge-
bied van kunst- en cultuurbeleid en praktijk 
toelichten. Het kunnen lopende onderzoeken 
zijn, een preview waarbij de onderzoeker om
input vraagt van het publiek ofwel een re-
view waarbij de onderzoeker terugblikt op 
het onderzoek en de nieuwste inzichten 
presenteert. Na afloop van de presentatie is 
er altijd gelegenheid om vragen te stellen
onder het genot van een drankje. De presen-
taties zijn gratis toegankelijk. 
Aanmelden is wel verplicht i.v.m. een beperkt
aantal plaatsen. 

Meer informatie: boekman.nl

Jeanne Oosting Prijs – Arnhem

Tot en met 15 januari 2017 toont Museum 
Arnhem het werk van de twee prijswinnaars
van de Jeanne Oosting prijzen 2016. Dit jaar
is de 49e editie van de prijs voor kunstenaars
die figuratie in hun werk betrekken, gewon-
nen door Jo Baer en Kinke Kooi. Zij ontvangen
elk een geldbedrag van 7.500 euro en een
bronzen legpenning. De Amerikaanse kun-
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1998 elke drie jaar uitgereikt en is bedoeld 
voor kunstenaars die aan het begin van 
hun carrière staan. Dit betekent dat zij niet 
langer dan vijf jaar afgestudeerd mogen zijn 
aan een 1e fase kunstacademie of, in het 
geval van autodidacten, niet langer dan vijf 
jaar professioneel werkzaam mogen zijn. 
Daarnaast is het een vereiste dat zij woon- 
en werkzaam zijn in Nederland. Kunstenaars
kunnen zich elke editie gedurende een 
bepaalde periode opgeven voor de prijs. 
Op zaterdag 29 oktober 2016 komt de jury 
bijeen en wijst dan de uiteindelijke winnaar
aan. Deze wint de Sybren Hellinga Kunst-
prijs 2016 in de vorm van € 3.000. Ook wordt
er een publicatie bij de expositie gepresen-
teerd.

Meer informatie: kunsthuissyb.nl

Jan Naaijkensprijs 2016 – 
Den Bosch

De Jan Naaijkensprijs 2016 is gewonnen door
Ans Mertens (1989), zij studeerde dit jaar af 
aan de LUCA te Brussel. Zij won voor haar 
videowerk een geldbedrag van 2.000 euro 
en een workshop bij een meester-kunste-
naar naar keuze. De winnaar werd bekend-
gemaakt tijdens de tentoonstelling Best of 
apprentice master 2015-2016 in de Willem2-

woonbeleving spelen een belangrijke rol. 
Er is werk te zien van: Toes Dalmulder, Frans
Drummen, Wieke Terpstra, Lucia Fransen,
Bea van Twillert, Cor Litjens, Marinel Vieleers,
Margreet Zwetsloot, Pieter Brink Wim van 
Dijk en Michel Klawer. 

Meer informatie: kunsthuissecretarie.nl

Sybren Hellinga Kunstprijs 2016 
– Beetsterzwaag

De vijf kandidaten voor de Sybren Hellinga
Kunstprijs 2016 zijn: Halla Einarsdottir (1991,
IS), Milena Naef (1990, DE), Eric Peter (1989,
NL), Machteld Rullens (1988, NL) en Sanne 
Vaassen (1991, NL). Deze vijf kunstenaars 
zijn door de jury, bestaande uit Bianca Stigter,
Jaring Dürst Britt en Riet Wijnen gekozen uit
een long list van 26 kunstenaars die werden
geselecteerd door de programmeringscom-
missie van Kunsthuis SYB. De vijf genomi-
neerden konden van 26 september tot en 
met 7 oktober jl. aan het werk in Kunsthuis 
SYB. Aansluitend volgde een expositieperi-
ode van 8 tot en met 30 oktober. 
Voor deze 7e editie van de prijs meldden 
zich in totaal 179 kandidaten aan. Criteria 
die een rol speelden in de selectie zijn de 
kwaliteit van het werk, eigenheid, onder-
zoek en experiment. De prijs wordt sinds 

lid van de prestigieuze Chambre Syndical
de la Haute Couture. Haar ontwerpen worden
gedragen door onder andere Björk, Lady 
Gaga, Beyoncé en Tilda Swinton en zijn in
collecties van musea opgenomen. Het werk
van Van Herpen wordt breed erkend. 
Zo ontving zij eerder dit jaar al het Cultuur-
fonds Modestipendium en onlangs de STARTS
Prize van de Europese Unie. 

Meer informatie: kunsttechniekprijs.nl

A house is not a home – Meppel

In Kunsthuis Secretarie te Meppel is tot en
met 5 november 2016 de tentoonstelling 
A house is not a home (tussen droom en 
werkelijkheid) te zien. Acht kunstenaars pre-
senteren objecten, installaties, assemblages
en schilderijen die refereren aan het thema 
Wonen. Sommige tonen het ongenaakbare, 
bijna vestingachtige karakter van gebouwen
of juist de kwetsbare en vergankelijke variant.
Er zijn oerhuizen, zoals holen en hutten, maar
ook Zweedse landhuizen en boothuisjes. 
Van een drietal architecten zijn ontwerpen te
zien aan de hand van fotomateriaal, teke-
ningen en maquettes. Bij hen gaat het niet 
alleen om de identiteit en de vormgeving. 
Factoren als functie, omgeving, maatschap-
pelijke en historische context en vooral de 

ACTIVITEITEN BINNENLAND
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Willem Reimus (Fontys, Tilburg), Barbora 
Dayef (Academy AMU, Praag), Jonas Nelissen
(PXL, Hasselt) en Guusje America (HKU, 
Utrecht) genomineerd.

Meer informatie: 
kpt3.weebly.com/apprenticemaster.html

The Measure of our Traveling 
Feet – Maastricht

Tot en met 27 november 2016 is in Marres
te Maastricht de tentoonstelling The Measure
of our traveling feet te zien. De tentoonstel-
ling richt zich op de sociale en culturele be-
tekenis van migratie. Vragen die onder andere
worden gesteld: wat brengt de wereld aan
de andere kant van de grens, en hoe verandert
met het reizen verleden en identiteit? 
De titel van de tentoonstelling is afgeleid 
van een gedicht van de Ierse dichter W.B. 
Yeats (1865-1939) over de wijze waarop het
ritme van het moderne Engeland veranderde
tijdens de industriële revolutie. Hoe voert 
de vluchtelingenstroom het huidige ‘tempo’ 
op en verhoudt zich tot de routes die wij zelf
afleggen? Zo wordt Paulien Oltheten gevolgd
die op haar tocht via oude en nieuwe wegen
in Midden- en Oost-Europa terug naar het 

Westen reisde. Shilpa Gupta brengt de toe-
schouwer in de staat van verwarring die zo
eigen is bij het arriveren op een nieuwe plek,
en Mounira Al Solh tekent de verhalen op 
van migranten. Andere deelnemende kun-
stenaars zijn: Francis Alÿs, Anca Benera & 
Arnold Estefan, Tudor Bratu, Mircea Cantor, 
Juliana Cerqueira Leite, Roza El-Hassan, 
Wouter Osterholt & Ingrid Hapke, Société 
Réaliste, Zsófia Szemző en World Service 
Authority®. De tentoonstelling is samenge-
steld door Laura Mudde en Claire van Els.

Meer informatie: marres.org

Johannes Vermeerprijs 2016 – 
Den Haag

De Johannes Vermeer Prijs 2016, de Neder-
landse staatsprijs voor de kunsten, is door 
minister Bussemaker toegekend aan beel-
dend kunstenaar en filmregisseur Steve 
McQueen. De jury, onder voorzitterschap 
van Ernst Hirsch Ballin, heeft hem unaniem 
voorgedragen omdat hij als filmmaker en 
videokunstenaar bij voortduring en op voor-
treffelijke wijze het universeel menselijke be-
licht, vaak in situaties waarin mensen onder-
drukt, onvrij en gekweld hun waardigheid be-

Fabriek in Den Bosch, waar de zes talent-
volste kunstenaars, die opvielen tijdens het
Apprentice Master project, hun werk konden
presenteren. De Jan Naaijkensprijs is sinds 
drie jaar verbonden aan het Apprentice 
master project dat wordt georganiseerd 
door Kunstpodium T in Tilburg. Het project 
zelf dat voorheen onder de naam Leerling/
Meester project bekend stond, streeft ernaar
een brug te slaan tussen de academie en 
de kunstwereld. Dit gebeurt door getalen-
teerde, afstuderende kunststudenten (BA of 
MA) van verschillende kunstacademies in 
binnen- en buitenland te koppelen aan ge-
renommeerde hedendaagse kunstenaars, 
die aansluiting vinden met het werk van de 
studenten. Gedurende het project werken 
zij in groepen van 4-5 studenten samen met
hun meesterkunstenaar. De afgelopen jaren 
is het Apprentice master project flink uitge-
breid. Wat in 2006 begon als een ‘estafette 
expositie’ met studenten van de Academie
voor Beeldende Vorming te Tilburg, is van-
daag de dag een internationaal initiatief dat
kunstacademies, studenten, gerenommeerde
kunstenaars en expositieruimtes uit heel 
Europa – en sinds dit jaar ook één academie
uit China – aan elkaar verbindt. 
Naast winnares Ans Mertens, waren: 
Vojtečh Novák (Academy AMU, Praag), Jan 



BK-informatie - achtendertigste jaargang - nummer 7 - 28 oktober 2016 18
Ja

sp
e

r 
va

n
 d

e
r 

G
ra

a
f

gerelateerd. Voor het gemak wordt het NAP 
gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau. 
Het NAP wordt zichtbaar gemaakt door 
ongeveer 35.000 peilmerken zoals boutjes 
in gebouwen, bruggen en viaducten en nu 
dus ook in zijn werk. De werken van Allard 
Kaai, Jan Stammes, Erna Peereboom en 
Horden & Schimmel sluiten hierop aan en 
versterken elkaar in woord en beeld. Allard 
Kaai toont inkttekeningen die de strijd tus-
sen het water en de lucht verbeelden. 
Jan Stammes fotografeerde de Stevinsluizen
bij Den Oever in detail. Erna Peereboom ver-
taalde het proces van constante verande-
ring in de natuur veroorzaakt door aanpas-
singen van de mens, in een abstract werk. 
En Horden & Schimmel verbeeldt naar aan-
leiding van het iconische beeld van een groep
paarden omringd door stijgend water, die-
ren die de verdrinkingsdood vrezen op vijf 
fragmenten in perkament.

Meer informatie: boterhal.com

Koninklijke Prijzen van de Vrije 
Schilderkunst 2016 – 
Amsterdam

Bart Kok, Mike Pratt, Tanja Ritterbex en Sam

land werkende kunstenaars uit alle artistieke
disciplines. Eerdere winnaars zijn opera-
regisseur Pierre Audi, filmmaker en schrijver
Alex van Warmerdam, fotograaf Erwin Olaf, 
architect Rem Koolhaas, beeldend kunstenaar
Marlene Dumas, grafisch ontwerper Irma 
Boom en componist en regisseur Michel 
van der Aa.

Meer informatie: johannesvermeerprijs.nl

Wat wast het water? – Haarlem

Tot en met 27 november 2016 is in de 
Boterhal te Haarlem de tentoonstelling Wat 
wast het water? te zien. De tentoonstelling 
vindt plaats in het kader van de Noord-
Holland Biënnale (NHBNL) die dit jaar het 
thema Wassend Water heeft en plaatsvindt 
in de maanden oktober en november. Voor 
de tentoonstelling Wat wast het water? wer-
den zes kunstenaars geselecteerd. 
Uitgangspunt van de tentoonstelling is het 
werk van Bill Kunst. Hij maakte een serie 
schilderijen waarbij hij zich liet inspireren 
door het symbool van het Nieuw Amster-
dams Peil. Een symbool dat verwant is aan 
de waterstand; de referentiehoogte waar-
aan hoogtemetingen in Nederland worden 

vechten en bewaren. De prijs wordt 7 novem-
ber 2016 in De Ridderzaal in Den Haag aan 
hem uitgereikt. Steve McQueen (Comman-
deur in de Orde van het Britse Rijk) is een 
internationaal vermaard en gelauwerd kun-
stenaar en filmregisseur die zowel woont in 
Amsterdam als in Londen. Hij staat bekend
om zijn minimalistische manier van verhalen
vertellen met maximale impact. Zijn video-
werken, sculpturale installaties en films ken-
merken zich door een spaarzame, precieze 
en geconcentreerde werkwijze. McQueen 
studeerde beeldende kunst aan Chelsea 
College of Art and Design, Goldsmiths Col-
lege. Vanaf 1993 maakte hij diverse korte 
films. In 2008 schreef en regisseerde hij zijn
eerste lange speelfilm, Hunger, en won hier-
voor onder andere de Caméra d’Or in Cannes.
Zijn volgende film, Shame, over seksver-
slaving kwam in 2011. In 2013 regisseerde 
McQueen het slavenepos 12 Years a Slave
dat werd genomineerd voor negen Oscars. 
De Johannes Vermeer Prijs is de Nederlandse
staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit 
100.000 euro. De winnaar mag dat beste-
den aan een speciaal project op zijn of haar 
werkterrein. De Nederlandse regering heeft 
de prijs in 2009 ingesteld om uitzonderlijk 
artistiek talent te eren en te stimuleren. De 
prijs kan worden toegekend aan in Neder-
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jury “een alternatief voor de eurocentrische 
blik op de wereld. Het Perzische literair-
humanistische perspectief voert hij op, niet 
als vervanging, maar als toevoeging aan 
het visuele humanisme van de Nederlandse 
kunst.” Er waren 243 inzendingen. Tot en 
met 16 november 2016 is in het Koninklijk 
Paleis de tentoonstelling te zien met het win-
nende werk en twintig andere jonge kunste-
naars. Met een smart phone kan tijdens het 
bekijken van de tentoonstelling informatie 
opgevraagd worden over de kunstenaars en
hun werk.

Meer informatie: 
paleisamsterdam.nl/koninklijkeprijs

Elementaire Beelding – Assen

Van 6 november tot en met 4 december 2016
is in het Stedelijk Museum Assen (SMAHK) 
de tentoonstelling Elementaire beelding – 
Proposities van 8 kunstenaars te zien. Voor 
deze groepsexpositie zijn acht hedendaag-
se kunstenaars uitgenodigd van wie het werk
voortbouwt op, en beïnvloed is door De Stijl.
Het is in 2017 honderd jaar geleden dat bin-
nen kunststroming De Stijl het gelijknamig 
tijdschrift werd gelanceerd. De Stijl streefde 

naar een beeldende hervorming van kunst, 
parallel aan de technische, wetenschap-
pelijke en sociale veranderingen in die tijd. 
De kunstenaarsgroep waartoe onder meer 
Mondriaan en Theo van Doesburg behoor-
den, kenmerkte zich door onder meer primair
kleurgebruik en elementaire beeldtaal. 
De acht kunstenaars wiens werk is te zien, 
zijn: Wim Biewenga. Wilma Vissers, Vosen-
vanderVeen, Fabian Westphal, Debora Kim, 
Cordula Prieser, Mabel Bouscholte en Tho-
mas Kooijmans. Fabian Westphal is tevens 
curator van deze tentoonstelling. Naast werk
van deze kunstenaars is er documentair ma-
teriaal te zien over de achtergronden van 
De Stijl. Op vrijdag 25 november 2016 zal 
filosoof Jan Bor een lezing geven, naar 
aanleiding van zijn boek Mondriaan filosoof.

Meer informatie: smahk.nl

Meerstad – Groningen

De gemeente Groningen krijgt een land art
park: Park Meerstad. Met een formaat van 
ongeveer 10 ha is het park het grootste open-
bare landkunst-project dat tot nu toe in Ne-
derland is gemaakt. Ook is Park Meerstad 
het eerste openbare park dat in Nederland
in samenwerking met een beeldend kunste-
naar is ontworpen. De verwachting is dat 
het park eind 2018 gereed is. Het Park is een
samenwerking tussen Bureau Meerstad, 
het Centrum Beeldende Kunst Groningen 
(CBK Groningen) en gemeente Groningen. 
Beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd 
heeft in samenwerking met MD Landschaps-
architectuur het ontwerp voor zijn rekening
genomen. Met het Park heeft hij een natuur-
lijke tegenhanger willen ontwikkelen voor de
groene en waterrijke omgeving die Meerstad
is. Het heuvelachtige park met dwars daar 
doorheen een kaarsrecht betonnen fietspad
is de basis. Hierbinnen worden met natuur-
lijke elementen diverse bijzondere plekken 
gecreëerd, zoals stapstenen en een uit hout 
opgetrokken kabelbaan.
Jeroen Doorenweerd over het ontwerp: 
“Het uitgangspunt in dit project is om 1 groot
ritmisch gebaar neer te zetten. Een vloeiend
en glooiend good vibrations gebied waar-
binnen andere regels lijken te gelden dan 
daarbuiten.” Het ontwerp is ontstaan door 
het gebied letterlijk op schaal te plooien. 
In een laken zijn rimpels gemaakt met een 
sterk ritmische en plastische ordening 
waarbij de inhoudelijke elementen die in 
het Park zullen komen de plaatsing van 

Salehi Samiee zijn dit jaar de winnaars van
de Koninklijke Prijzen van de Vrije Schilder-
kunst. Op 7 oktober jl. kregen de winnaars 
de aanmoedigingsprijzen, elk ter waarde 
van 6.500 euro uitgereikt door Koning Willem
Alexander in het Koninklijk Paleis Amsterdam.
De werken van Bart Kok (1985) getuigen 
volgens de jury van durf, zelfvertrouwen 
en gevoel voor humor. “De werken zijn qua 
formaat en onderwerp bescheiden te noe-
men. Juist hieruit spreekt een volwassen 
kracht: hij verliest zich niet in overambitieus 
spierballenvertoon.” Met komische blik re-
flecteert Kok op de kunstgeschiedenis met 
haar verschillende stromingen, constateerde
de jury. Mike Pratt (1987) vervaardigt drie-
dimensionale werken met onder meer sili-
conen, epoxy en styrofoam. Toch vindt de 
jury ze “schilderkunstig”. En “de viezige 
combinatie van materiaal en kleur is ronduit 
lekker.” Pratt heeft lef en kennis van de kunst-
geschiedenis, blijkt uit zijn werk. 
Tanja Ritterbex (1985) kiest onderwerpen 
die klassiek en eigentijds tegelijk zijn, stelde 
de jury vast. “In de schilderijen van Ritterbex
gebeurt veel tegelijkertijd; als bij een puzzel 
laat ze de verschillende elementen samen-
vallen. Toch houdt ze de compositie in de hand.
Het is een goed teken dat ze dat aankan.” 
Sam Salehi Samiee (1988) biedt volgens de 
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de plooien hebben bepaald en andersom. 
Daardoor ontstaat een park dat helemaal 
nieuw is, en nog nooit is vertoond.

Meer informatie: meerstad.eu

Oogst – 10 jaar de Volkskrant 
Beeldende Kunst Prijs – 
Schiedam

Tot en met 22 januari 2017 is in het Stedelijk
Museum Schiedam de tentoonstelling Oogst –
tien jaar de Volkskrant beeldende kunst prijs
te zien. In deze jubileumtentoonstelling is
een overzicht van werk te zien van alle eer-
dere winnaars en publieksfavorieten van de
oeuvreprijs voor talentvolle kunstenaars tot
en met 35 jaar. Er wordt recent en een diver-
siteit aan werk getoond. Ook de editie 2016 
is te zien met divers werk; van portretfoto-
grafie tot aan (video)performances en instal-
laties die speciaal voor het museum zijn ge-
maakt. Aan de nieuwe editie van 2016 doen
vijf genomineerden mee: Alexis Blake met 
performances, Jan Hoek die bekend is door
zijn openhartige fotoportretten, Anouk Kruithof
met fotowerk en de verbeelding van haar 
liefde voor boeken, Jay Tan met kleurige 
installaties van alledaagse voorwerpen en
Evelyn Taocheng Wang. Die klassieke Chinese
schilderkunst studeerde, maar experimen-
teert met video, performance en film. Jury-
voorzitter Hanneke Groenteman, presenta-
tor en journalist, opende de tentoonstelling 
op zaterdag 8 oktober 2016. Op zondag 
11 december 2016 maakt ze de winnaar 
bekend in het televisieprogramma Kunstuur 
tijdens een live-uitzending vanuit het museum.
De winnaar ontvangt € 10.000.
Tijdens de tentoonstelling kan ook het publiek
stemmen. De publieksfavoriet wordt aan-
gewezen op 14 januari 2017. De jury bestaat
dit jaar naast Hanneke Groenteman verder 
uit kunstcriticus Sacha Bronwasser, kunste-
naar Floris Kaayk (winnaar en publieks-
favoriet in 2014) en Stijn Huijts, directeur 
Bonnefantenmuseum.

Meer informatie: 
stedelijkmuseumschiedam.nl

Hermine van Bers Beeldende 
Kunstprijs 2016 – Leiden

De Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 
2016 is gewonnen door Emma van Noort. 
De prijs werd op zaterdag 24 september jl. 

uitgereikt door de wethouder van Cultuur in
Leiden en bestaat uit een geldbedrag van 
2.500 euro en de Hermine van Bers-penning
ontworpen door Lucie Leene in een etui van
Floor Spigt. De jaarlijkse kunstprijs wordt 
afwisselend in Leiden en Maastricht uitge-
reikt en is bestemd voor kunstenaars onder 
de 36 jaar die een band met een van beide 
steden hebben. Emma van Noort (1990) 
maakt installaties, vaak locatiegebonden 
met verschillende objecten die ze zodanig 
componeert dat ze één geheel vormen. 
Met haar installaties wil ze een dialoog op-
roepen tussen het materiaal, de toeschouwer
en de ruimte. De jury van de Leidse editie 
van de Hermine Bers Beeldende Kunstprijs 
“is benieuwd naar de verdere stappen in het
werk van Emma van Noort. Gezien de ver-
rassende ontwikkeling die ze nu heeft door-
gemaakt, komt de prijs haar toe, in de hoop
dat deze haar zal stimuleren haar werken 
verder te verrijken en te verdiepen.” De vak-
jury bestond uit Connie van Driel (hoofd af-
deling SD&A, Stroom Den Haag), Meta Knol
(directeur Museum De Lakenhal), Sandrine 
van Noort (curator en hoofd kunstzaken 
LUMC), Rob Schouten (kunstenaar/hoofd 
communicatie, instroom, werving en selec-
tie St Joost) en Margot Zweers (prijswinnaar
in 2014). Werk van winnares Emma van Noort
en genomineerden Alexandra Hunts (1990) 
en Robbert Pauwels (1983) is nog tot en met
30 oktober 2016 te zien in Galerie Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Meer informatie: herminevanbersstichting.nl

Festival of projects spaces – 
Amsterdam

Eind november 2016 vindt in Amsterdam de
vijfde editie van het Amsterdam Art Weekend
plaats. De K_nstvl___ organiseert van 24 tot
en met 27 november A Festival of Project 
Spaces, waarbij het de schijnwerper richt op
de grote verzameling projectruimtes, kunst-
initiatieven en platforms in Amsterdam. 
Het programma is specifiek gericht op Am-
sterdamse initiatieven, tijdens een weekend 
waarin de hoofdstedelijke kunstscene cen-
traal staat. Het festival genereert zichtbaar-
heid van de rijke verzameling aan project-
ruimtes, kunstinitiatieven en platforms in
Amsterdam. Tegelijkertijd is het een veldon-
derzoek waarin de verschillende manieren
van tentoonstellen en presenteren in de Am-
sterdamse projectruimtes worden bekeken
en voor het publiek worden ontsloten. 

Hiertoe geeft de K_nstvl___ een programma-
brochure uit met een overzicht van alle Am-
sterdamse projectruimtes en hun program-
ma’s. Alle initiatieven krijgen een zichtbare 
markering aan de buitengevel. Met rond-
leidingen, gesprekken en een afsluitende 
evenement wil K_nstvl___ het huidige Amster-
dam Art Weekend verbreden.

Meer informatie: kunstvlaai.nl

Nieuw locatie Sundaymorning@
ekwc - Oisterwijk

Op 26 september jl. is de nieuwe locatie van
Sundaymorning@ekwc feestelijk geopend 
door Jet Bussemaker, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Op het KVL terrein 
te Oisterwijk is een monumentale, industriële
pand dat ooit fungeerde als leerlooierij om-
gebouwd tot keramisch werkcentrum. 
Sundaymorning@ekwc biedt jaarlijks aan 
50 beeldend kunstenaars, ontwerpers en 
architecten van over de hele wereld de mo-
gelijkheid te experimenteren met klei en 
keramiek. Het centrum wil de cultuursector, 
het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap
met elkaar verbinden en daarmee een plek
van ontmoeting en ontwikkeling zijn. Met de
opening van de nieuwe locatie is ook het 
publiek welkom. Aan de hand van tentoon-
stellingen en rondleidingen (op afspraak) 
wordt de bezoeker geïntroduceerd in het 
keramisch proces en bewust gemaakt van
het belang en de aanwezigheid van keramiek
in de dagelijkse omgeving. Deze ontwikke-
ling tot een meer maatschappelijke positio-
nering is ook door de Raad van Cultuur po-
sitief ontvangen en wordt beschouwd als 
ambitieus en vernieuwend. 
Sundaymorning@ekwc is de enige instelling
die van de Raad voor Cultuur mag terugke-
ren in de Basis Infrastructuur. In de bezui-
nigingsoperatie van staatssecretaris Zijlstra 
in 2011 werd de subsidie van Sundaymor-
ning@ekwc teruggebracht van 960.000 naar
0 euro per jaar.
 
Meer informatie: sundaymorning.ekwc.nl
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Beeldende kunst(enaars) over
de grens

Zoals opgaat voor de meeste berichten in
BK-informatie, baseert de redactie zich ook 
wat betreft deze rubriek op bronnen van derden; 
‘in goed vertrouwen’ omdat zij niet in staat is 
alle beschikbare gegevens zelf na te trekken. 
Men wordt aangeraden te allen tijde, alvorens 
met het opsturen van werk, dia’s of geld aan 
een genoemde activiteit deel te nemen, zelf enig 
onderzoek te verrichten. Daartoe staat - zo 
mogelijk - bij het desbetreffende bericht een 
adres, telefoonnummer en/of e-mailadres en
website vermeld. Met name de vraag of ook 
internationale kunstenaars mee kunnen dingen
is soms moeilijk te achterhalen. 

België

-  Internationale exlibris- en 
 kleingrafiekwedstrijd 2017 – Sint-Niklaas
Om de twee jaar organiseert het internationaal
Exlibriscentrum in Sint-Niklaas een wedstrijd
voor exlibri en andere soorten kleine prenten.
Bijna alle hoogwaardige grafische technieken
zijn toegestaan, van houtsneden tot digitale 
prenten. Om de aandacht voor kwaliteit van
de technieken te belonen zijn er drie hoofd-
prijzen van de stad voor drie verschillende 
hoofdtechnieken. Uiteraard wil het Inter-
nationaal Exlibriscentrum het authentieke 
kleine boekmerk of exlibris blijven stimuleren.
Daarom zijn er naast een hoofdprijs van de 
stad Sint-Niklaas voor het beste exlibris nog
enkele prijzen voorzien voor de beste eigen-
domsmerken gemaakt voor de boeken van
boekenbezitters. Iedereen vanaf 18 jaar af-
komstig van overal ter wereld, kan deelne-
men. In 2017 bestaat de stad Sint-Niklaas 
800 jaar. De wedstrijd krijgt daarom een ac-
cent dat inspeelt op deze viering maar met 
een ruime blik naar de toekomst: een spe-
ciale hoofdprijs van de stad Sint-Niklaas is 
voorbehouden voor de beste inzending met 
het thema Stad in de Toekomst. Het totaal 
van de prijzengeld bedraagt nu 7.500 euro

Let op! Deadline: 1 november 2016

Meer informatie: 
Internationaal Exlibriscentrum 
Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
Wedstrijd 2017
Zwijgershoek 14
B-9100 Sint-Niklaas België.
T + 32 (0) 3 778 34 50
E museum.competition2017@sint-niklaas.be
I musea.sint-niklaas.be/exlibris/grafiekbien-
nale/wedstrijd

Duitsland

- Stipendium Akademie Schloss Solitude –  
 Stuttgart
Voor de 16e keer looft Akademie Schloss 
Solitude circa 70 stipendia uit aan interna-
tionale kunstenaars. De kunsten worden 
hier zeer breed opgevat. Het gaat om een 
werkperiode van drie tot twaalf maanden. 
De stipendia bedragen 1.150 euro per maand.
Kandidaten dienen niet ouder te zijn dan 35 
jaar en diegene die bij de aanvraag reeds 
35 jaar zijn, mogen hun studie niet langer 
dan vijf jaar geleden hebben afgesloten. 
Online aanmelden. Inschrijfgeld: 15 euro.

Deadline: 30 november 2016

Meer informatie:
Akademie Schloss Solitude
Solitude 3
70197 Stuttgart
Deutschland
T +49 (0) 711 99 61 90
F +49 (0) 711 99 61 95 0
E apply@akademie-solitude.de
I akademie-solitude.de

- Preis für die Digitale Skulptur 2016 – Ulm
Om de innovatieve digitale kunstvorm te 
promoten schrijft het Institut für digitale 
Kunst te Ulm een competitie uit voor een 
digitale sculptuur. Werken die op zijn minst 
een derde dimensie hebben en die digitaal 
zijn gemaakt of worden gepresenteerd mo-
gen worden ingezonden. Digitale sculptu-
ren in de vorm van hologrammen, licht- en 
laserkunst mogen ook ingezonden worden. 
Inzendingen moeten worden gemaakt in 
digitale vorm als foto’s, video link of DVD in 
de formats: JPEG en PDF tot een grootte 
van 25 MB per beeld. Voor grotere bestan-
den moet contact worden opgenomen met 
het instituut. Video’s dienen ingediend te 
worden via vimeo, youtube of een link via 
een website of DVD, aangevuld met een 
beschrijving, niet langer dan een A4 en een 
CV van de kunstenaar. 
De volgende prijzen zijn te winnen: eerste 
prijs van 2500 euro, tweede van 1500 euro 
en een derde prijs van 1000 euro. 

Deadline: 16 januari 2017

Meer informatie:
Private Hochschule für
Kommunikation und Gestaltung HfK+G*
z.Hd. Frau Eva Schlüter
Kölner Straße 38
D-70376 Stuttgart
E contact@institute-of-digital-art.com
I institute-of-digital-art.de
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Denemarken

-  Young Glass – Ebeltoft
Young glass is een internationale competitie
voor jong talent op het gebied van heden-
daagse glaskunst. De competitie wordt vanaf
1987 om de tien jaar georganiseerd door 
Glasmuseet Ebeltoft. Studenten, kunstenaars,
vormgevers geboren na 1 januari 1982 en 
bij wie glas een belangrijk onderdeel van 
het werk is, worden uitgenodigd zich online 
aan te melden voor de vierde editie van de 
competitie die in 2017 plaatsvindt.
Geselecteerde werken worden van 10 juni 
tot en met 29 oktober 2017 tentoongesteld 
in museum Ebeltoft en de expositie gaat in
het voorjaar van 2018 op tournee en wordt
getoond in Zweden en in het Britse National
Glass Centre in Sunderland. Er zijn verschil-
lende geldprijzen te winnen met een totaal 
aan 22.000 euro aan prijzengeld. 
Daarnaast zijn er Artist in residency’s te win-
nen in onder andere Engeland en Zweden. 
De Sybren Valkema Prize, bestaat uit een 
tweeweekse inspiratie residency in Bali ge-
sponsord door Vrij Glas uit Zaandam. 
De Young glass competitie maakt deel uit 
van het Europese Hoofdstad programma. 

Deadline: 1 december 2016

Meer informatie:
Glasmuseet Ebeltoft 
Att.: Sandra 
Blach Strandvejen 8
DK- 8400 Ebeltoft Denmark
T +45 (0) 86341799 
E sfb@glasmuseet.dk
I glasmuseet.dk

Oostenrijk

-  NXT Residency – Wenen
De NXT residency biedt vijf Europese kun-
stenaars tussen de 25 en 35 jaar gedurende
drie maanden (april-juni 2017) de mogelijk-
heid vaardigheden te leren om hun carrière 
een internationale impuls te geven onder de 
noemer: ‘Go International’. ELIA, European
League of Institutes of the Arts is op zoek 
naar kunstenaars met een degelijk en con-
sistent oeuvre die hun carrière naar een hoger
niveau willen brengen door middel van net-
werken, marketing, onderhandeling, prijs-
stelling, internationale distributie en mana-
gement van hun carrière. Er wordt een pro-
gramma geboden van drie intensieve trai-
ningen van een à twee dagen met coaching 
aan de Academy of Fine Arts in Wenen. 
Alle lectures, coaching en training wordt ge-
geven in het Engels. Er is een beurs beschik-
baar per kandidaat van 800 euro per maand
voor reis- en verblijfkosten. De kandidaten 
dienen zelf voor huisvesting te zorgen, maar
zullen daarin wel praktisch ondersteund 
worden. 

Deadline: 20 november 2016

Meer informatie: 
E barbara.revelli@elia-artschools.org
E g.russegger@albild.ac.at 
I elia-artschools.org/activities/nxt/resi-
dency2017

Italië

-  Keramiek Residency BeSm/ART2 – 
 Savona/Genua
Radicate nodigt kunstenaars uit om voor 
twee maanden te werken in Savona. 
Radicate is een non-profit organisatie op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
in de kunsten van de Savona Campus van 
de Universiteit van Genua. Het biedt een 
online platform. Geselecteerde kunstenaars 
zullen werken met de Industrial & Energy 
Engeneering Department van de Universiteit
van Genua in de stad Savona. Zij zullen in 
contact worden gebracht met een netwerk 
van hedendaagse keramiekateliers. Van de 
kunstenaar wordt een visionaire, moedige 
en innovatieve benadering verwacht en de 
residency is bedoeld om een experimentele 
visie aan te moedigen die de grens tussen 
kunst en wetenschap beslecht en leidt naar 
onbekend terrein. Er zal worden gewerkt met
nieuwste technologieën en digitale instru-
menten. De geselecteerde kunstenaars wor-
den tevens uitgenodigd samen te werken 
met project AARM of DigifabTuring en The 
FabLab of Turin. De residency zal plaats-
vinden van februari tot en met maart 2017 
en wordt afgesloten met zowel een online 
publieke presentatie als een expositie in het 
Museum of Ceramics te Savona. De kan-
didaat ontvangt een beurs van 2000 euro. 
Reis en verblijfkosten worden vergoed door 
Radicate. Inzendingen worden beoordeeld 
door een internationale jury met onder meer
de directeur van het Van Abbemuseum in 
Eindhoven.
 
Let op! Deadline: 30 oktober 2016

Meer informatie:
Radicate
Michela Alessandrini, Project Coordinator 
and Consultant 
Campus Universitario di Savona (c/o SPES),
via Magliotto 2, Savona 17100 (Italia)
T +39 (0) 1945 01639 
E michela.alessandrini@radicate.eu
Met vermelding: 
Residency Application Be Sm/ART 2.
I radicate.eu/wp-content/uploads/BANDO-
BS2_sito_eng1.pdf
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Zuid-Korea

- Gyeonggi International Ceramic Biennale  
 en competitie 2017 – Gyeonggi-do
De Koreaanse Ceramic Foundation (KOCEF)
nodigt keramisten van elke nationaliteit en 
leeftijd uit deel te nemen aan de 9e editie 
van de Internationale keramiek competitie. 
De biënnale vindt plaats van 22 april tot en
met 28 mei 2017 op drie verschillende locaties:
Icheon, Yeoju and Gwangju in Gyeonggi-do.
De competitie heeft geen thema. Wel is de
uitnodiging gericht op hedendaagse kera-
miek en kunstwerken met keramiek. 
Of werken die traditionele technieken en de
essentie van keramiek weten te herinter-
preteren en weten te combineren met ver-
nieuwende technieken. Er zijn verschillende 
geldprijzen te winnen en mogelijkheden deel
te nemen aan een internationale workshop. 
Aanmelden kan online. 

Let op! Deadline: 31 oktober 2016

Meer informatie:
Gyeonggi International Ceramic Biennale
167-29, Gyeongchung-daero 
2697 beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do 
Zuid-Korea
T + 82 (0) 31 645 0663
E gicb2017@gmail.com
I kocef.org

Japan

- The 11th International Ceramics 
 Competition Mino – Tajimi
Van 15 september tot en met 22 oktober 2017
vindt het Internationaal Ceramics Festival 
2017 plaats. Onderdeel van het festival is 
een keramiek competitie. Voorheen kon er 
ingezonden worden in twee categorieën: 
Ceramics Design en Ceramic Arts. Dit jaar 
zijn deze twee gecombineerd tot één enkele
categorie. Voorwaarde van de inzending is 
dat het werk – of werken – nieuw is en niet 
eerder is tentoongesteld of gepubliceerd. 
Er zijn verschillende geldprijzen te winnen. 
Online aanmelden. Er is geen inschrijfgeld, 
maar deelnemers zijn zelf verantwoordelijk 
voor de verzendkosten. 

Deadline: 10 januari 2017

Meer informatie:
International Ceramics Festival Mino
Executive Committee Office
Ceramics Park MINO
4-2-5 Higashi-machi, Tajimi City, Gifu
Japan 507-0801
T +81 (0) 572 25 4111 
F +81 (0) 572 25 4138
E info@icfmino.com
I icfmino.com/english/icc/compe.php

 Frankrijk

-  Camargo Foundation – Cassis
De Camargo Foundation ligt in de kuststad 
Cassis in het zuiden van Frankrijk. 
Deze residency is in 1967 opgericht door 
kunstenaar en filantroop Jerome Hill (1905-
72). Het Camargo Core Program legt de na-
druk op kunst en geesteswetenschappen 
en biedt ruimte voor denken en creëren in 
een rustige omgeving. Ieder jaar is er plek 
voor negen kunstenaars en negen weten-
schappers. De campus beschikt over twaalf
appartementen, een bibliotheek, een muziek-
en vergaderruimte, een openluchttheater, 
een doka en een muziekstudio. Interdisci-
plinair werken wordt dan ook aangemoedigd.

Het programma staat open zowel voor een 
onderzoekende en procesmatige aanpak 
als voor projecten met een specifieke focus 
of uitkomst. Wel moet het voorgestelde plan
relevant zijn voor de huidige praktijk van de 
kunstenaar. Tijdens de residency worden er 
geregeld discussies georganiseerd zodat 
iedere resident de mogelijkheid heeft om 
zijn of haar project aan de andere residen-
ten te presenteren. Ook bevorderen deze 
discussies een discipline overstijgende uit-
wisseling. 

Een stipendium van USD 1.000 per maand 
en een bescheiden reiskostenvergoeding van
en naar Cassis zijn beschikbaar. 
Aanmelden met max. drie personen in totaal
is ook mogelijk, maar stipendium en verblijfs-
voorzieningen worden dan gedeeld. 
De werkperiode vindt plaats in najaar 2017 
of voorjaar 2018 en duurt zes, acht of elf 
weken.

Deadline: 24 november 2016

Meer informatie: 
transartists.org/air/camargo

DutchCulture | TransArtists
beveelt aan:

DutchCulture | TransArtists is de wereldwijde gids voor
artist-in-residences. Met hun kennis over residencies
beveelt het team in iedere uitgave van BK-informatie 
een uniek programma aan. 

www.transartists.org | Marie Fol 
m.fol@dutchculture.nl | +31 (0)20 61 64 225
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www.deboekhoudkunst.nl 
T 079-3439393 Uw boekhouding
op maat. Alle fiscale aangiften. 
Vast tarief. Termijn betaling mogelijk. 

Bijzondere, betaalbare websites
Wordpress expert superflexibel 
veel extra’s voor kunstenaars 
www.arttrust.nl 0640662525

Art of Casting
Martinique BV Tingieterij. Reeds 
meer dan 40 jaar vervaardigen 
wij sculpturen en replica’s in 
tinlegering verbronsd in diverse 
kleurenpatina’s in grote en kleine 
oplages. tel. 077-3872327
info@martinique-bv.nl
www.martinique-bv.nl 

De Mallenmaker
Mallenmakerij te Amsterdam. 
Voor lichtgewicht siliconen mallen,
gietwerk in brons en kunststof, 
cursussen en lifecasting. 
www.demallenmaker.nl

Bronsgieterij en rubber mallen: 
Andorprod’Art giet best in Meppel
www.andorprodart.com
Tel. 0522.263622 
Mob. 06.222.57.57.1

Rob Bohle – Vakfotograaf
van beeldende kunst, sieraden 
en exposities.
Kijk op www.robbohle.nl

Galerie Urinoir Bezet
Exposeren in de kleinste galerie 
van Nederland?
info: www.galerieurinoirbezet.nl

Handig, al uw werk 
in een praktische database als 
duurzame basis voor overzicht 
en publiciteit. Zie www.artdata.nl
tel. 06-494 22779

Zelf te beheren websites
Vanaf 150,- ex BTW
- professionele kwaliteit
- strakke vormgeving
- veel instelmogelijkheden
- onbeperkt (foto)pagina’s
- meerdere talen
- nieuwsbrief en mailform
- goede begeleiding
tel. 071-5144028 www.kunstcms.nl

UNIEK: cursus Brandschilderen 
op glas; traditionele methode; 
zoals op kerkramen & cursus 
Tiffany techniek 2 & 3-D. 
www.sodisvita.com

Niet zomaar een boek maken?
Wil je een catalogus van je werk, 
een kunstproject vastleggen of 
een fotoboek maken? Ik kan de 
impact van je werk versterken 
door het ontwerp, materiaalkeuze
en beeldselectie. 
Voor een geslaagd boek; Roelant
Meijer / www.tegenwind.eu

Sokkels
drie (nieuwe) stalen sokkels en 
vier witte sokkels ter overname 
aangeboden: 100x30x30.
Omg. Nijmegen. Info en afspraak:
0626958756

Beeldengieterij TENAX
Siliconen mallen, gietwerk in 
kunsthars met vele kleurmogelijk-
heden. Nu ook rotatiegieten. 
Kleine en grote oplages.
info@beeldengieterijtenax.nl
www.beeldengieterijtenax.nl

Kunstenaarswerkplaats Daglicht
werkplaats voor grafiek, gespec.
in grote formaten. Advies en 
ondersteuning of in opdracht. 
Geopend ma. t/m vr. 10.00-17.00 u.
De Rondom 18 (TU/e) Eindhoven
info 040-2370968
info@grafisch-atelier-daglicht.nl 

Websites voor Kunstenaars:
- makkelijk zelf te onderhouden
- eigen domein
- ook video/pdf/Issuu
- vanaf 60 euro p/j
www.FotoPortfolios.nl 

Laat uw teksten vertalen door 
een ervaren, in kunst gespeci-
aliseerde vertaler. E/N en N/E. 
aukevandenberg@home.nl/
0634267728 

Berlijn ! kamer, badk. wifi
galeriebuurt bij ned. kunstenaar
euro 40 p/d max. 2 pers.
informatie: bsle@xs4all.nl

RR Keramiekbranden
verhuurt ovencapaciteit tot 3000 l.
en keramische faciliteiten. Ruime 
ervaring met groot keramisch 
werk. Combinatie met atelier en 
overnachten mogelijk. 
tel. 06-28071918
www.rrkeramiekbranden.nl 

Vijf ateliers in Alicante, 
Spanje, met eigen woonruimte, 
voor een verblijf van minimaal 
een maand. 
www.fundatie-knecht-drenth.eu 

Kunstrecensent schrijft
tekst voor uw publicatie.
Bij wederzijdse klik. Honorarium 
€175 – 375 max. 1000 woorden.
M. Bouman 06-49788215

Keramiste verhuurt huisje 
in dorp Cebanico, León, Spanje, 
in berg en bosrijk gebied, op 
70 km van Picos de Europa. 
Mogelijkheid tot gebruik atelier, 
workshop klei, koken en tapas 
maken.
cobydebruin3@gmail.com  
0034-602636919

Te k. Creemers COMPRESSOR
Type 1-MD90BL2 max.10 Bar.
Verrijdb. 230V Als nieuw. 
€ 275,- + slang + koppeling.
Tel. 0524-581350

Westkust van Ierland
Stichting Polranny Pirates biedt 
huis aan voor werkperioden van 
minimaal een week tot maximaal 
een maand. Vanaf €16,- p.p. 
per dag. Neem contact op met
polrannypirates@xs4all.nl 

Kunstzyde helpt met het visua-
liseren van ideeën op het internet. 
Een goede website hoeft niet 
duur te zijn. Meer weten? 
Ga naar www.kunstzyde.com 
(tel: 06 - 51 71 53 48)

KUNSTtransport: ‘ALLES = 
KUNST’. Ook naar het buiten-
land (Europa). Goede service, 
niet duur. Standplaats Amsterdam.
Info: 06 1524 7953
allesiskunst@xs4all.nl

Te Huur: Creatieve werkruimte, 
260 m2, op nieuwe NDSM terrein
Amsterdam Noord.
Analoogstraat 37. Kijk op: Funda.nl

Bronsgieterij Bogart
voor siliconenmallen en het
gieten van uw beelden in
brons, messing of aluminiu
www.bronsgieterijbogart.nl

ADVERTENTIES

Let bij ‘Vraag & Aanbod’ advertenties op: 
-  Een ‘Vraag & Aanbod’ advertentie kost bij eenmalige plaatsing
 min. € 15,50 en max. € 31,- afhankelijk van de hoeveelheid tekst, 
 c.q. het aantal tekens incl. spaties en lettertekens.
-  € 15,50 is men verschuldigd voor 130 tekens (of minder); elke  
 26 tekens meer kosten € 3,10 extra. Het maximum is dus 260 
 tekens voor € 31,-. Men dient zelf het verschuldigde bedrag uit 
 te rekenen.
-  Een ‘Vraag & Aanbod’ advertentie moet vooruit worden betaald,
 ook in geval van herhaalde plaatsing.
-  Bij de opgave dient men het nummer van BK-informatie waarin
 men wil adverteren te vermelden, evenals het te betalen bedrag
 en rekeningnummer waarvan men dit bedrag heeft overgemaakt.
-  Voor eenmalige plaatsing wordt géén BTW rekening gestuurd.
-  Bij herhaalde plaatsing (vier of meer), kan men desgevraagd een
 BTW rekening ontvangen. 

Vraag & Aanbod en Oproepen_e-mail naar: secretariaat@bk-info.nl  
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Oproepen

Kunstschouw 17 t/m 25 juni 2017
Oproep inschrijving kunstenaars

De Kunstschouw is de grootste beeldende 
kunstmanifestatie van Zeeland. Op 35 binnen-
en buitenlocaties tonen zo’n 200 kunstenaars
een verscheidenheid aan kunstvormen.

De Kunstschouw trekt circa 20 duizend be-
zoekers, variërend van beginnend kunstlief-
hebber tot enthousiast kunstkenner en be-
roepshalve geïnteresseerden.
Het uitgangspunt is het bieden van een podium
aan een jaarlijks wisselende groep kunste-
naars. Graag nodigen wij u als kunstenaar 
uit om in te schrijven voor de selectieproce-
dure. 
Een breed scala aan disciplines is welkom 
waarbij naast kwaliteit, vernieuwing en origi-
naliteit belangrijke criteria zijn.
Deelnamekosten € 75-. Voor jonge beginnen-
de kunstenaars is deelname gratis, met daar-
bij een kleine tegemoetkoming in de verblijfs-
kosten.
Transportvergoeding voor groot ruimtelijk 
werk onder voorbehoud van het budget.

U kunt zich tot 1 december 2016 inschrijven.
U vindt de voorwaarden en het inschrijf-
formulier op de website www.kunstschouw.nl
Contact: kunstcommissie@kunstschouw.nl

Stichting In Den Beginne

Stichting In Den Beginne organiseert de af-
gelopen tien jaar beeldententoonstellingen
in de openbare ruimte langs de kust van 
Hoorn. Inmiddels staan er ruim twintig beelden.
Elk jaar worden er drie tot vijf beelden toe-
gevoegd, mits het aansluit bij het thema 
Water-Land-Dialoog en de toets der kritiek
kan doorstaan. 
Het betreft beelden die tegen een stootje 
moeten kunnen en redelijk fors van formaat 
zijn. De plaatsingskosten worden vergoed 
voor een bedrag van ongeveer € 500,-, af-
hankelijk van de omstandigheden. 
Heeft u beelden beschikbaar die aansluiten 
bij genoemd thema zoals hierboven is ver-
meld en wilt u die graag weer geëxposeerd 
zien, neem dan contact op met stichting In
Den Beginne in Hoorn, bereikbaar via e-mail:
edcwa@xs4all.nl 
en telefonisch op 0229-217385. 
Voor een overzicht van de ku(n)stroute: 
kijk op www.stichtingindenbeginne.nl

Encounter AiR for Experiment

encounter AiR for Experiment – staat het 
Europese culturele landschap genoeg ex-
periment toe?

Delft, vrijdag 2 december 2016

Steeds vaker ondernemen kunstenaarsorga-
nisaties en Artist-in-Residence programma’s 
participatieve projecten die op experimentele
wijze ingrijpen in sociale, economische en 
culturele structuren van een stad of regio. 
Meer en meer partners als overheden en 
fondsen volgen deze ontwikkelingen en haken
in, op zoek naar dialoog en samenwerking. 
Gedurende een programma van praktijk-
voorbeelden en debat verkennen we de 
mogelijkheden om samen op te trekken in 
de innovatie van het cultureel, sociaal en 
economisch landschap in verschillende regio’s
in Europa.

AiR for Experiment is een programma van id11
in samenwerking met DutchCulture|TransArtists.

www.id11.nl

Oproep Beeldentuin Cuijk

De Stichting Beeldentuin Cuijk exploiteert in 
opdracht van de gemeente het beeldenpark 
op de voormalige Protestantse begraafplaats.
De tuin is gelegen in het historisch centrum van
Cuijk. In de nabije omgeving staat de Rooms-
katholieke kerk H. Martinus, de schouwburg, 
het archeologisch museum Ceuclum en diverse
culturele panden zoals het Pakhuis (galerie, 
exposities) en de FAD (foto-archiefdienst).

Kunstenaars uit geheel Nederland die interesse
hebben om een beeld te exposeren, zijn van 
harte welkom. In onze beeldentuin staan ca. 
25 beelden, waarvan elk jaar de helft wordt 
vervangen. Uw kunstwerk staat voor de duur
van 2 jaar in de openlucht en dient uit duurzaam
en weerbestendig materiaal te bestaan. Voor 
het kunstwerk zal een honorarium van € 400,- 
voor 2 jaar worden betaald en is gedurende 
de expositie verzekerd. Transportkosten wor-
den tegen een vast tariefvergoed.
De opening van de expositie is op zondag 
30 april 2017. Uw kunstwerk moet ruim te-
voren worden geleverd, denk aan begin april. 

Bent u geïnteresseerd geraakt, meldt u zich 

dan voor 31 december 2016 aan bij onze or-
ganisatie. Tot deze datum kunnen cv, foto’s en
een korte beschrijving (met daarop aangegeven
de titel, maten, materialen en de waarde) wor-
den ingediend bij het secretariaat t.a.v.:
Mevr. Muijtjens
St. Annastraat 23a
5431 BE Cuijk 
of per e-mail naar: info@beeldentuincuijk.nl 

Nadere informatie beschikbaar op tel.nr. 
0485 – 321380 en op onze website:
www.beeldentuincuijk.nl

Deelname OpenPoortenDag 2017
 
Inschrijving om professioneel werk op locatie
te tonen voor de kunstwandelroute Open-
PoortenDag Buggenum, zondag 7 mei 2017.
Buggenum is een pittoresk Maasdorpje in 
Midden-Limburg. Het evenement mag zich 
jaarlijks verheugen op +/- 3000 bezoekers.
De oproep heeft met name betrekking op
ruimtelijk “buitenwerk”, aangezien de meeste
locaties in de open lucht zijn gesitueerd (tuinen,
binnenplaatsen). Binnen-locaties zijn beperkt.
Uw beeldend werk wordt geballoteerd en dient
verrassend afgestemd te worden op een lo-
catie. Geen eenvoudige galerie- en winkel-
achtige tentoonstelling en er wordt geen sta-
bijdrage of provisie gevraagd. 
Onkostenvergoedingen worden niet uitgekeerd.
Voor meer informatie: www.openpoortendag.nl

Kunstenaars gezocht!

In het kader van CH 2018 heeft Dirk Hakze in
de reeks van The Colorfield Performance CH
2018 een unieke nieuwe editie in ontwikkeling.
Aan de ringweg van de stad Sloten worden 
2018 panelen in de vorm van een gelijkzijdige
driehoek met zijden van 233 meter geïnstal-
leerd. Het idee is om vanuit één concept de 
verschillende individuele bijdragen te laten 
samenvloeien tot een kleurrijke eenheid. 
Deze vormen een krachtige ingreep in het 
Friese landschap. Het project loopt van 15 mei
tot 1 oktober 2018 en hieraan kunnen 1919
kunstenaars meedoen. In 101 dagen werken 
per dag 19 kunstenaars aan hun schilderij. 
Het concept sluit aan bij het thema Mienskip
van CH 2018. De eerste inschrijfronde eindigt
31 december 2016.
Meer informatie en aanmelden: 
www.dirkhakze.com
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30e Duits – Nederlandse Grafiekbeurs 2017

Voorwaarden voor deelname 
Uitgenodigd worden Nederlandse en Duitse grafici, fotografen,
galeriehouders en uitgevers.

Het aanbod beperkt zich tot: 
-  seriële grafiek in diverse technieken (hoogdruk, vlakdruk, 
 diepdruk en zeefdruk); 
-  oude grafische kunst; - kunstboeken; - fotografie; - mixed 
 media.

Presentatie, advies aan de kopers en de verkoop wordt aan 
de standhouders overgelaten.
Deelnemers krijgen de beschikking over verlichte standruimte,
elk van ca. 4 mtr. breed, 1 mtr. diep en ca 2 mtr. hoog, bestaande
uit stelwanden als ophangmogelijkheid en/of verkooptafel.

ADVERTENTIES

Aanmelding
Aanmelden voor de Grafiekbeurs Borken is mogelijk tot 30 
november 2016 d. m. v. toezending van visuele documentatie 
(cv, cd, max. 6 prenten, max. 6 fotos, max. 3 catalogi etc.).
De selectiecommissie zal vóór 20 december 2016 beslissen 
over deelname. De selectieuitslag is bindend.
De standprijs bedraagt 100 Euro. Verkoopprovisie wordt 
niet geheven.

Organisator, aanmelding en informatie:
Stadt Borken
Fachabt. Forum Altes Rathaus/Stadtmuseum
Trefwoord “Grafiekbeurs”
Im Piepershagen 17
D - 46325 Borken

telefoon: 0049/28 61/939 243
mail: grafikboerse@borken.de
website: www.grafikboerse.borken.de

Borken

03 maart t/m 05 maart 2017 Stadthalle Vennehof, D – 46325 Borken
03.03.2017 * 17 – 21 uur / 04.03./05.03.2017 * 11 – 17 uur 
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Wij willen onze facturen 
zo veel mogelijk via e-mail 

verzenden

Daartoe hebben we uw 
e-mailadres nodig

U kunt deze doorgeven 
via onze website 

Ga naar www.bk-info.nl 
en klik op Betaling 2017

Graag voor 21 november 2016
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ADVERTENTIES

via www.bk-info.nl
Vakblad voor beeldend kunstenaars

Verschijnt acht keer per jaar
Uitgave van de Stichting BK-informatie

Abonnementsprijs € 16,- per jaar
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INHOUD

BK-INFORMATIE is een vakblad van de Stichting BK-informatie
Secretariaat: Marina Lagerwerf
Postbus 25049, 3001 HA Rotterdam
tel: 010-213 16 68
e-mail: secretariaat@bk-info.nl                
website: www.bk-info.nl                     facebook.com/BKinformatie
                                                               twitter.com/BKinformatie
Bestuur:
Cathy Jacob, voorzitter
Klaas Hoekstra, penningmeester
Sandra Smets, secretaris

Redactie en vormgeving: 
Xandra Nibbeling/Kamiel Verschuren
Redacteur Binnen-Buitenland: 
Angélique de Meijer 

Druk: Veldhuis Media

Oplage: 8.500 
Verschijnt acht keer per jaar

De inhoud is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld 
en geverifieerd. De uitgeefster draagt geen verantwoordelijkheid 
voor onjuiste vermeldingen.

ISSN 0167-3491 © 2016 Stichting BK-informatie, Rotterdam.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of open-
baar gemaakt door middel van boekdruk, fotokopie, microfilms 
of werk ander medium dan ook, zonder voorafgaande toestem-
ming van de uitgeefster.
De publicatierechten van werken van beeldend kunstenaars aan-
gesloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht 
te Amsterdam.

Abonnement BK-informatie:
- Abonnee wordt men door storting van € 16,- resp. € 24,- op
 NL96INGB0000259513 t.n.v. BK-informatie, Postbus 25049, 
 3001 HA Rotterdam; o.v.v. ‘nieuwe abonnee’, naam en volledig   
 adres. Voor incasso zie www.bk-info.nl
 IBAN: NL96INGB0000259513 BIC: INGBNL2A
-  De abonnementsprijs van € 16,- geldt voor een kalenderjaar; 8 nrs.
- Voor abonnementen ingaande nr. 5 van enig jaar geldt een
 bedrag van € 24,- voor 12 nrs.; waarvan 4 nrs. in de 2e helft van
 het lopende jaar en alle nrs. van het daaropvolgende kalender jaar.
- Een abonnement buiten Nederland kost € 31,- voor een kalender
 jaar, en € 47,- voor anderhalf jaar.
- Abonnementen die niet vóór 30 november schriftelijk zijn 
 opgezegd, worden automatisch een jaar verlengd.
- Reeds verschenen nummers worden niet nagezonden.
- Losse nummers zijn in principe niet verkrijgbaar.
- Adressen van abonnees worden niet verstrekt aan derden.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen (met vermelding van naam en postcode) kun-
nen uitsluitend schriftelijk aan bovenstaand adres worden door-
gegeven. Eventuele klachten over de ontvangst van BK-informatie 
kunnen worden doorgegeven op het telefoonnummer van de 
Stichting BK-informatie: 010-213 16 68

Sluitingsdatum: kopij_____________nr. 2016-8: 22 november 2016

Oproepen via secretariaat@bk-info.nl

- Vraag & Aanbod
5 gedrukte regels per advertentie (26 posities per regel), halve 
kolom breed. Schriftelijke opgave en betaling vooraf, t.g.v.
Stichting BK-informatie te Rotterdam, NL08INGB0000569654,
kosten: € 15,50 tot 5 regels, iedere regel meer € 3,10 met een 
maximum van 10 regels, e.e.a. incl. BTW (21%) 
N.B. Wanneer tekst en te betalen bedrag niet voldoen aan het 
hiervoor gestelde, kan plaatsing niet doorgaan.

- Kleine Oproep
Kort bericht ter grootte van 1/3 kolom (1/9 pagina) tot 20 gedrukte 
regels (38 posities per regel), incl. titel: € 142,- iedere regel meer € 7,-
tot een maximum van 40 regels, e.e.a. excl. BTW (21%).

- Aan basis lay-out gebonden Oproep
Uitsluitend t.b.v. opdrachten, aankopen c.q. verwerving van
inkomsten door beeldend kunstenaars: 
- hele pagina; - halve pagina; - kwart pagina. 
Tarieven op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Provisie ten behoeve van tussenpersonen enz. komt ten laste van 
de opdrachtgever. Alle opdrachten dienen schriftelijk te worden 
bevestigd. 
Betalen van advertenties uitsluitend op NL08INGB0000569654, t.n.v
Stichting BK-informatie te Rotterdam. De redactie behoudt zich
het recht voor advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Sluitingsdatum: kopij advertenties_nr. 2016-8: 22 november 2016

Advertenties via Virtùmedia BV: enoe@virtumedia.nl

Informatie over mogelijkheden, deadlines, formaten en tarieven 
van deze advertenties zijn verkrijgbaar bij Virtùmedia BV, 
Elma Noë; tel. 030 69 33 192 of e-mail enoe@virtumedia.nl

Sluitingsdatum: niet aan basis lay-out gebonden advertenties 
____________________________nr. 2016-8: 28 november 2016 (13:00)

Verschijningsdatum BK-informatie_ nr 2016-8: 16 december 2016

Aandacht voor   
- ‘Uitslag’ 2

Ministerie OCW
- Cultuurgeld 2017-2020            3

Europa
- Europees onderzoek culturele arbeidsmarkt   4
- Aanvragen voor Europese   5
 Samenwerkingsprojecten

Landelijke instellingen
- Samenwerken en netwerken –  6
 verslag Paradisodebat 2016 
- Nieuw: Kunstenbond    7
- Internationalisering  8
- Toekenningen Werkbijdrage Jong Talent
- Nieuwe tools Government Code Cultuur

Provincies en Gemeenten
- Cultuurplan Rotterdam  9
- Cultuurnota Utrecht           10

Beeldende kunst in openbare ruimte              11
- Zwolle — Hillegom   — Kraggenburg 

Column     12        
- Ien Dobbelaar en Marijke Wijgerinck:
 行き先 Yukisaki

Activiteiten binnenland   14
- PS Camera
- BACA award: My Stories of Painting
- K.F. Hein Kunststipendium 
- Traumraum 
- Podium onderzoekers 
- Boekmanstichting
- Jeanne Oosting Prijs
- Kunst+Techniek-prijs
- A house is not a home 
- Sybren Hellinga Kunstprijs 
- Jan Naaijkensprijs 
- The Measure of our Traveling Feet 
- Johannes Vermeerprijs
- Wat wast het water?
- Koninklijke Prijzen van de Vrije Schilderkunst 
- Elementaire Beelding 
- Meerstad 
- Oogst – 10 jaar de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs
- Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs
- Festival of projects spaces 
- Nieuw locatie Sundaymorning@ekwc 

Activiteiten buitenland  21
- België   — Duitsland   — Denemarken   — Oostenrijk  
 — Italië   — Zuid-Korea   — Japan   — Frankrijk

Advertenties, opdrachten, aankopen e.d.     24-31
- Vraag en aanbod – oproepen – advertenties

p01 - Willem Besselink, Patio Ratio, 2016
p02 - Jason Coburn, Activity Involving Mental or Physical Effort Done in  
   Order to Achieve a Purpose or Result (3 Oct-13 Jan), 2016
p03 - Jeroen Molenaar, diverse modellen, 2011-2014
p04 - Observatorium, De Zandwacht, 2015
p05 - Sonia Rijnhout, ABSTRACT WALLPAINTERS, 2016
        - Marleen van Wijngaarden, Tiny numbers 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f, 2016
p10 - Babette Kleijn, As the Sun hits, 2016
p15 - Marissa Evers, Gotham City Downtown #06, 05, 2014
p16 - Ron van der Ende, Barn Raising, 2014
p17 - Frank Havermans, TOFUD # Shenzhen B10 model 3 in Hong Kong, 2012
p18 - Jasper van der Graaf, Z.t., 2016
p19 - Lizan Freijsen, Wicked blue moss, 2016
p19 - Aletta de Jong, Chain Chain, 2016
p21 - Laurien Dumbar, Z.t., 2016
p22 - Rogier Arents, Exorbit, 2016
p23 - Wim van Egmond, Forest of Fungi, 2016
p24 - René Roeten, Avant l’objet, 2016
  - Mynke Buskens, De Verborgen Steden, 1997
  - Lisa Couwenbergh, Z.t., 2016
p26 - Unanimous Artists United, A World in Pieces, 2016
p32 - Niels Post, Watching, 2006

Toelichting en verantwoording foto’s

PHK18 #09 :SCHAAL
De tentoonstelling toont werk van 29 kunstenaars met als uitgangspunt het thema Schaal. De locatie 
van PHK18 is het onderkomen van twee architectenbureaus en een interieurbureau. PHK18 beslaat een 
oppervlakte van 1000 m2 en is gelegen op het Noordereiland, aan de Prins Hendrikkade 18, Rotterdam.
Het initiatief begon als een mogelijkheid om beeldende kunst te tonen in een werkomgeving die zich daar
erg goed voor leent. In de tussentijd heeft PHK18 zich ontwikkeld tot een autonome presentatieruimte 
waar ook andere culturele activiteiten plaatsvinden. Bureau voor Kunst | PHK18 wordt gerund door 
beeldend kunstenaars Marleen van Wijngaarden en Alexandra Roozen. De tentoonstelling :SCHAAL is 
t/m 13 januari 2017 te zien bij PHK18 in Rotterdam. 

www.phk18.nl

Deelnemende kunstenaars:
Rogier Arents, Willem Besselink, Merijn Bolink, Mynke Buskens, Stijn Bles, Lisa Couwenbergh, Anuli 
Croon, Jason Coburn, Laurien Dumbar, Ron van der Ende, Wim van Egmond, Marissa Evers, Lizan Freijsen,
Jasper van der Graaf, Frank Havermans, Joost van Hezewijk, Aletta de Jong, Babette Kleijn, Yisu Kim, 
Jeroen Molenaar, Observatorium, Niels Post, Sonia Rijnhout, René Roeten, Jean Marc Spaans, Boris 
Tellegen, Marjan Teeuwen, Kamiel Verschuren, Marleen van Wijngaarden.
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