
Kunstmaand Ameland 
  
November Kunstmaand Ameland. Een internationaal cultureel hoogtepunt met een 
eiland brede tentoonstelling waar en dat is ook heel bijzonder, de zee de grens 
aangeeft. 
In een natuurlijke setting van mystieke stilte en met soms mistig of stormachtig 
waddenweer is het dwalen en genieten van de getoonde kunst op het eiland. In 
november exposeren ongeveer honderd professionele kunstenaars hun werk in deze 
inspirerende omgeving. Een internationaal gezelschap van kunstenaars uit 
o.a. Scandinavië, Duitsland en Nederland. 
  
In vroegere tijden voeren de Amelanders naar de Oostzee om daar hun handel te 
drijven. 
Nu brengt Kunstmaand Ameland kunst uit deze regio naar Ameland: The Nordic Art 
Connection. 
  
In alle vier dorpen op Ameland zijn toeristische locaties zoals kerken, galeries, 
kampeerboerderijen, strandpaviljoens, gemeentehuis, hotels, 
appartementencomplexen, campingrecreatieruimtes en musea smaakvol en origineel 
ingericht voor exposities. 
Het landschap van Ameland biedt een speciaal decor voor kunstprojecten die over 
het hele eiland verspreid staan. 
  
Een belangrijk doel van de Kunstmaand is het samenstellen van een tentoonstelling 
met een grote verscheidenheid aan disciplines. Naast schilderkunst is er ook 
fotografie, beeldhouwwerk, textiel- en glaskunst, design en keramiek te bezichtigen. 
Breed is ook de variatie in stijlen. Die beweegt zich tussen 
het meest realistische detail en de totale abstractie in uiteenlopende materialen en 
technieken. 
  
Podiumkunst is een onmisbare kunstvorm, de werkgroep Podiumkunst organiseert 
iedere zaterdagavond een cultureel avondprogramma waar u kunt genieten van een 
concert of een andere bijzondere uitvoering. 
  
Er worden iedere woensdagavond poëzieavonden georganiseerd en op de 
donderdagavond wordt er een Scandinavische film getoond. 
  
Tevens worden er door de exposerende kunstenaars workshops gegeven waaraan u 
kunt deelnemen. 
  
Het programmaboekje wijst u de weg tijdens de Kunstmaand. Op deze manier hoeft 
u niets te missen. Een bijzonder aandenken aan de Kunstmaand is de inmiddels 
bekende Kunstmaandagenda die tevens dient als catalogus waarin van iedere 
deelnemende kunstenaar een werk is afgebeeld. 
 


