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November Kunstmaand Ameland

Inleiding
Een internationaal cultureel hoogtepunt in de maand november met een eilandbrede
expositie waar, dat is ook heel bijzonder, de zee de grens aangeeft. De Kunstmaand is een
grote internationale expositie die zich in alle windrichtingen van het eiland uitstrekt en kunst
in de breedste zin van het woord laat zien. De hele maand november is het dan ook
Kunstmaand op Ameland.
Dwalen in november over het eiland langs getoonde kunst. Het is dan genieten van de kunst
en ingetogenheid van het novemberlandschap. De mystieke stilte en het soms mistige en
soms stormachtige waddenweer. In deze inspirerende omgeving exposeren van één tot
dertig november ongeveer negentig kunstenaars hun werk op Ameland.
De organisatie selecteert een internationaal gezelschap van kunstenaars uit o.a. Scandinavië,
Duitsland en Nederland. Vroeger voeren de Amelanders naar de Oostzee voor handel, nu
brengen we uit deze regio kunst naar Ameland, The Nordic Art connection; Kunstmaand
Ameland The Nordic Art connection to Ameland November Kunstmaand Ameland.
In en rond alle vier de dorpen op het eiland zijn exposities in origineel en smaakvol
ingerichte ruimtes; hotels, musea, appartementengebouwen, kampeerboerderijen,
campingrecreatieruimtes, kerken, gemeentehuis en galeries.
Tevens biedt het landschap
van Ameland een speciaal
decor voor projecten welke
over het eiland in het
landschap staan verspreid.

Eén van de doelstellingen van de Kunstmaand is een tentoonstelling samen te stellen met
een grote verscheidenheid aan disciplines. Naast schilderkunst is er onder meer fotografie,
video-art, beeldhouwwerk, textiel, glaskunst 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.
Een praktisch programmaboekje waarin diverse routes, locaties en overige informatie staan
vermeldt wijst de bezoeker de weg tijdens de Kunstmaand.
Een bijzonder aandenken aan de Kunstmaand is de jaarlijkse Kunstmaandagenda waarin van
iedere kunstenaar een werk is afgebeeld.
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Naast overdag kunst kunnen kijken is het een must om ook activiteiten in de avonduren en
de weekenden aan te bieden om mensen uit een breder aanbod te kunnen laten kiezen en
om spreiding over een week te bewerkstellingen.
Onmisbaar is de kunstvorm podiumkunst.
Overdag kunst kijken en s ’avonds een concert bijwonen of een bezoek brengen aan een
literaire avond.
De werkgroep Podiumkunst organiseert een cultureel avondprogramma. Bezoekers kunnen
genieten van een concert of een andere bijzondere uitvoering. Tijdens de Kunstmaand zijn er
diverse rondleidingen, lezingen en literaire avonden.
Iedere zaterdagavond tijdens de Kunstmaand is er een muziekconcert en de woensdagavond
is de literaire avond.
De samenwerking tussen Het Noordelijk Film Festival (NFF) en Kunstmaand Ameland zorgt
ervoor dat er jaarlijks in de novembermaand diverse Scandinavische films te zien zijn. De
films worden iedere donderdagavond getoond in een zaal van het natuurmuseum te Nes.
Tevens worden er workshops georganiseerd voor bezoekers die zelf eens aan kunstzinnige
expressie willen doen. De workshops worden gegeven door kunstenaars die in november
tijdens de Kunstmaand exposeren op Ameland.
Een beeldend kunstenaar, reeds 40 jaar gast op Ameland en organisator van meerdere
kunstmanifestaties neemt bezoekers mee op een kunst(avond)wandeling of kunstfietstocht
en verteld over het dorp en de kunstwerken op locatie.
Het doel van de Stichting Kunstmaand Ameland is om een toegankelijk cultureel evenement
op het eiland te organiseren door het aanbieden van kwalitatief goed en gevarieerde kunst,
op diverse verassende binnen en buiten locaties die ‘vrij toegankelijk’ zijn op het eiland.
Uit onderzoek is gebleken dat de Kunstmaand gemiddeld 6.500 bezoekers trekt, die
gemiddeld 3 dagen op het eiland verblijven. De Kunstmaand genereert een aanzienlijke
omzet op het eiland. De Kunstmaand levert hiermee een belangrijke bijdrage aan
seizoenverlening en zorgt voor een groot economisch- en cultureel impuls. Een evenement
waar het hele eiland baat bij heeft
en dat een positieve bijdrage levert
aan de naamsbekendheid en
leefbaarheid van Ameland. De
Kunstmaand is van grote culturele
waarde, niet alleen voor de toerist,
de bezoeker, maar ook voor de
bevolking van Ameland. Het vergroot
de leefbaarheid op het eiland. De
Kunstmaand wordt ondersteunt
door plus minus
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honderdvijfentwintig vrijwilligers, hoofdzakelijk vrijwilligers die op het eiland wonen.
Het evenement heeft dus ook een grote sociale functie. Het is een ontmoetingsplek voor de
eilanders onderling, maar ook tussen de eilanders en de toerist, de bezoeker.
Het evenement heeft dus een grote economische-, culturele en sociale waarde voor
Ameland.
Kunstmaand Ameland verbindt!
De Kunstmaand heeft een grote sociale functie op Ameland door de vele vrijwilligers die zich
onder andere inzetten bij: podiumkunst, selectiecommissie, kunst halen en brengen, opafbouw van kunst op locaties, ondersteunende kantoorwerkzaamheden, supoosten op
kunstlocaties et cetera. Naast de vele vrijwilligers wordt er ook samengewerkt met het
Amelander bedrijfsleven. Er vindt tevens (praktische) ondersteuning plaats door een aantal
ondernemingen buiten Ameland.
Er wordt samengewerkt met Amelander organisaties als Stichting Amelander Musea,
Staatsbosbeheer, MadNes festival, De Vennoot, voortgezet onderwijs, Amelander Product
en het eilander bedrijfsleven. Het gebruik maken van diverse locaties bij ondernemers
vergroot de betrokkenheid.
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Organogram Stichting Kunstmaand Ameland

Het bestuur

Directeur
Secretarieel

Artistiek leider

medewerker

Selectiecommissie

Podiumkunsten

Vrijwilligers eigen
taak

Vrijwilligers kantoor

Inrichting
(in- uitruim)

In de maanden rondom de kunstmaand uitbreiding
met:
Technische medewerkers (ongeveer 5)
Gemeentewerken
Suppoosten (ongeveer 100)

Inrichtingsgroep ( 6 )
Stichting Kunstmaand Ameland is een ANBI organisatie.
ANBI nummer Stichting Kunstmaand Ameland 820110711
Het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, en twee leden) ziet erop toe dat de
werkgroep zich houdt aan de doelen zoals verwoord in de statuten. Zij verwittigt zich
hiervan door ook het uiteindelijke resultaat in ogenschouw te nemen en daar haar op- en
aanmerkingen op te geven. Ze ontvangen geen vergoeding voor de diensten. De leden zijn
gevraagd op basis van hun kennis / ervaring. Het bestuur komt ongeveer vier maal per jaar
bij elkaar. Individueel is er regelmatig contact tussen bestuur en directie.
Een financieel adviseur en directeur Kunstmaand zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
De directeur is aangewezen om de gesprekken aan te gaan voor het binnenhalen van de
diverse subsidies en sponsorgelden en hij is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de
gedane uitgaven. Hij let er op dat de verplichtingen die worden aangegaan in
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overeenstemming zijn met de doelstelling en het budget van de stichting.
Hij is voorzitter van de werkgroepen en eind verantwoordelijk voor de totale invulling.
Hij legt voornamelijk de in- en externe contacten met ondernemingen.
(Totale eindverantwoordelijkheid, benadering sponsors, financieel, inhoud totaal, subsidies,
pr, aansturen diverse personen)
De artistiek leider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de diversiteit van de expositie en
hij/zij stuurt de andere leden van de werkgroepselectie aan, waaronder ook de inuitruimwerkgroep tijdens de Kunstmaand.
De artistiek leider werkt samen met andere professionele kunstenaars om een selectie te
maken en op zoek gaat naar gevarieerde kunst passend in en bij de Kunstmaand Ameland.
(Verantwoordelijk voor keuze kunstenaars, verantwoordelijk voor inrichting exposities, keuze
locaties)
De secretariële ondersteuning, onderhoudt de in- en externe contacten schriftelijk, per
telefoon en per email.
(Verantwoordelijk voor correspondentie in de breedste zin van het woord; bedrijven,
kunstenaars, vrijwilligers).
De secretariële ondersteuning wordt aangevuld met ongeveer 5 kantoor vrijwilligers die
diverse secretariële taken uitvoeren
Selectiecommissie; 6 vrijwilligers met betrekking tot inhoud kunstmaandexpositie
Tijdens de Kunstmaand wordt deze werkgroep uitgebreid met een in- en uitruim groep
Podiumkunstcommissie; 6 vrijwilligers die de inhoud van de podiumkunsten organiseren,
concerten, filmavonden, literair café. In totaal gaat het om ongeveer 12 avonden tijdens de
Kunstmaand
In de maanden rondom de Kunstmaand vindt er uitbreiding vrijwillige inzet plaats:
technische medewerkers, suppoosten, inrichtingsgroep, vervoerders, in totaal rond de 150
personen
Stichting Kunstmaand Ameland heeft een vrijwilligersbeleid.
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Doel
Het doel is om een laagdrempelig cultureel evenement op het eiland te blijven organiseren
door het aanbieden van kwalitatief goede, professionele en gevarieerde kunst, op
verassende locaties die voor een breed publiek
‘vrij toegankelijk’ zijn op het eiland en waarbij
tevens het publiek kennis kan nemen van het
rijke culturele erfgoed van Ameland.

vierledige doelstelling
Een manifestatie organiseren gericht op een vierledige doelstelling namelijk:
- Ameland te positioneren als kunsteiland;
- het streven naar het samenstellen van een tentoonstelling met een grote verscheidenheid
aan disciplines;
- het streven naar hoogwaardige internationale kunst, maar wel toegankelijk voor iedereen;
- november als totale culturele maand te ontwikkelen
Het mes snijdt aan twee kanten:
* in de relatief stille novembermaand komen vanwege de Kunstmaand toeristen naar het
eiland;
* de doelgroep naar en het profiel van Ameland wordt verbreed: naast een aanbod voor
gezinnen, heeft Ameland ook voor andere doelgroepen een aanbod. Ameland is bekend als
gezinseiland. En nu ook als kunsteiland!
Doelgroepen
• kunst- en cultuurliefhebbers
• groepen en scholen cq onderwijsinstellingen
• inwoners Ameland
• bedrijven
• kunstenaars en galeries
• journalisten
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We kiezen voor een mix van diverse kunstvormen waarbij het eindresultaat is:
Een kwalitatief hoogwaardige Kunstmaand.
Verhouding verkoopbare – toonbare kunst dient ongeveer 80 – 20% te zijn.
Verdeling kunstdisciplines en landen dient 70 – 30 % te zijn.
Naast diverse expositielocaties dienen er ook projecten getoond te worden.
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Missie
De Kunstmaand biedt bezoekers, kunstenaars en eilandgemeenschap een
hoogwaardig platform voor beeldende kunsten, waarbij ontmoeting,
ontspanning, beleving en creatie een wezenlijke rol spelen.

Merkwaarden

Inspiratie

beleving

Eilandgevoel

Creatie

Beeldende kunst

Persoonlijke ontwikkeling

Bezinning

Broedplaats
Landschap

Natuur

Rust
Interactie ontmoeting
Internationaal
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Artistieke visie
Wij nemen het publiek op kleurrijke wijze mee op reis, op de reis die naar KUNST leidt;
kunst kijken, kunst beleven en kunst ervaren.
Blauw bloed, blauwe maandagen, blauwe enveloppen, hemelsblauw, ultramarijn, blauwe
paarden en blauwe ruiters. Schaamrood en rode oortjes, vermiljoenrood, scharlakenrood en
titiaanrood. Sneeuwwit, maagdelijk wit en loodwit. Zwartwerkers en zwartkijkers, inktzwart
en het zwartste zwart. Grijze gebieden en vijftig tinten grijs en witte leugens over kleurrijke
sculpturen… Kleur kleurt onze dag ─ en de kunst. De kunst van kleur.
Ieders mens kijk op de wereld is uniek. Een kijk die gebaseerd is op persoonlijke ervaringen
en interpretaties daarvan, waardeoordelen en fysieke en emotionele reacties. Ze komen
samen in een set aan overtuigingen van ‘hoe de wereld is’; de gekleurde blik. Zodra mensen
in contact komen met elkaar komen twee van deze gekleurde zienswijzen samen. Wij kijken
naar hetzelfde en zien iets heel anders.
We willen op een laagdrempelige toegankelijke manier de bezoeker kennis laten maken met
kunst. We willen mensen laten ervaren dat kunst beweegt.
Kunst is het resultaat van ideeën en inspiratie, en zet dingen in beweging. Eerst de makers,
daarna het publiek. Mensen kijken, laten zich verrassen en ontroeren, ze praten
erover. Kunst geeft de gelegenheid om zowel de beweging naar binnen te maken, als de
beweging naar buiten. Ze moeten daarvoor het nodige ondernemen. Allereerst de reis naar
Ameland en vervolgens een loop-, fiets- of wandeltocht over het eiland. Die inspanningen
worden altijd beloond. Want in het landschap wacht een mooie route langs land-art. En op
diverse plekken verspreid over het eiland zijn kunstenaars aanwezig, die uitleg geven over
hun werk. Daar kunnen niet anders dan mooie ontmoetingen uit voortkomen. Kunst
verbindt.
Kortom alle reden om te bewegen en bewogen te worden.
We willen de bezoeker laten raken door de schoonheid van kunst in het landschap en mooie
culturele locaties van Ameland. Hen een moment van kippenvel geven, een traan, een lach,
één of geen woorden. Iedereen kan kunst beleven. Kunst kan zorgen voor
ontroering, herinnering en inspiratie. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven kunst te
beleven.
Vroeger voeren de Amelanders naar de Oostzee voor handel, nu brengen we uit deze regio
kunst naar Ameland; The Nordic Art connection.
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Landschap als podium
Ameland moet als het ware een ‘atelier’ zijn voor kunstenaars. Gekeken wordt naar: Hoe de
omgeving een toegevoegde waarde kan zijn. Wat benadrukt de schoonheid? Hoe speel je
met ruimte, zand, duinen, historische kernen, het agrarische landschap of het bos? Hiervoor
doen de locaties als de eendenkooi en de visvijvers dienst.
Tijdens de Kunstmaand Ameland, zijn de Kooidunen een van de mooiste locaties voor
kunstobjecten in de natuur. De beelden en objecten staan er fantastisch en het
kunstminnende publiek maakt langs de objecten ook nog eens een heerlijke wandeling door
het prachtige duingebied van Oost-Ameland.
Kunst en natuur worden verbonden!

Kleinschalige projecten dienen als startproject voor de integratie in het landschap.
Ieder jaar worden er projecten gerealiseerd in de duinen bij de eendenkooi en op diverse
andere locaties waarbij een aantal kunstenaars gezamenlijk hun werken tentoonstellen.
Daarnaast worden er rondleidingen langs de kunst in het landschap georganiseerd.
Dit onderdeel van de Kunstmaand zorgt voor een hoge kostenpost maar daar het een
kwalitatieve hoogwaardige aanvulling is, is het de investering waard.
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Interne Analyse
Sterktes van de Kunstmaand Ameland
* Er is na vijfentwintig edities inmiddels veel kennis en
ervaring opgebouwd.
* De Kunstmaand Ameland is een professionele
organisatie met: een artistiek leider, een directeur en
secretariaat.
* De Kunstmaand Ameland groeit in naamsbekendheid
en in bezoekersaantal.
* De Kunstmaand Ameland heeft inmiddels een goed
(intern)nationaal netwerk opgebouwd, dit netwerk
groeit ieder jaar.
* Er is op Ameland draagvlak onder bewoners, bedrijven,
overheid en andere organisaties.
* Ondernemingen leveren naast sponsorgelden ook
diensten in natura.
* Een aantal ondernemingen buiten Ameland verlenen
ook financiële ondersteuning of in natura.
* Het eiland biedt een uniek decor voor kunst- en cultuuruitingen.
* De kunst- en cultuur is laagdrempelig en voor iedereen ‘vrij toegankelijk’’.
* Er is de laatste jaren meer gekeken naar de diversiteit van kunst waardoor er meer balans
is ontstaan tussen gerichtheid op het product en op de vraag.
* Er is een groot aantal vrijwilligers (van Ameland en daarbuiten) betrokken bij de
Kunstmaand. Deze vrijwilligers leveren inzet op diverse gebieden.
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Zwaktes van de Kunstmaand Ameland
* In de maand november valt geen schoolvakantie, waardoor gezinnen met jonge kinderen
alleen in de weekenden een bezoek aan Ameland kunnen brengen.
* De financiering van de Kunstmaand Ameland is tot nog toe afhankelijk van subsidies.
* Bezoekers zijn afhankelijk van de boot(tijden) waar ze zich verplicht kunnen voelen om er
een meerdaags bezoek van te maken (tevens ook een sterkte!).
* Er is een beperkt budget voor marketing, promotieactiviteiten, medewerkers, waardoor
focus noodzakelijk is.
* Financiering van projecten om de kwaliteit te waarborgen.
Het is een item wat hoort bij Kunstmaand Ameland Projecten in het landschap. Probleem
hierbij is dat wil je hoge kwaliteit er hoge kosten mee gemoeid zijn in verband met kosten
kunstenaar, reis-verblijfkosten en transport- en materiaalkosten. Hier staan geen directe
inkomsten uit verkoop et cetera tegenover maar moet via de publiciteit bijdragen aan
Kunstmaand Ameland.

13

November Kunstmaand Ameland

Behoud van leefbaarheid en werken aan een duurzaam en vitaal
perspectief
Maart 2021 is er een notitie cq werkdocument opgesteld door de vijf Waddeneilanden met
als doel om de leefbaarheid op de eilanden te behouden en te werken aan een duurzaam en
vitaal toekomstperspectief.
De Waddeneilanden zijn unieke gemeenten in Nederland. Levendige gemeenschappen
omgeven door water. De veerboot is de levensader, de omgeving van de eilanden is deel van
Unesco Wereld Erfgoed.
De eilanden kenmerken zich door hun kleine schaal, het ontbreken van achterland en de
sterke mate van afhankelijkheid van het toerisme.
Omdat het eilanden zijn, kan voor veel voorzieningen niet makkelijk teruggevallen worden
op andere gemeenten. Je rijdt niet even naar de buurgemeente. Scholen, zorg en
maatschappelijke ondersteuning moeten daarom op de eilanden zelf georganiseerd worden
en dat is relatief duur.
Door de prachtige leefomgeving en het noodzakelijke transport over water zijn huizen
schaars en duur, waardoor het moeilijk is om werknemers te binden aan het eiland.
Tegelijkertijd bieden de eilanden mogelijkheden om voorop te lopen in ontwikkelingen,
bijvoorbeeld bij energietransitie en circulaire economie. Juist de geïsoleerde ligging in een
natuurlijke omgeving biedt mogelijkheden voor experimenten met alternatieve vormen van
energie. Tevens kan circulaire economie er op kleine schaal ontwikkeld en beproefd worden.
Langs 5 thema’s wordt in het Programma Waddeneilanden gewerkt aan een breed scala aan
projecten om de brede welvaart van de Waddeneilanden te behouden en te vergroten. Het
doel is dat de eilanden een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied blijven voor de
inwoners, waar het voorzieningenniveau op peil is en iedereen een leven lang kan wonen.
Aan de hand van de vijf programmalijnen beschreven in het werkdocument
‘programma Waddeneilanden’ ‘vijf bloeiende, levendige gemeenschappen - nu en in de
toekomst’ wil Stichting Kunstmaand Ameland de verbinding maken naar samenhang in
relatie tot deze notitie.
De vijf programmalijnen zijn:
• Goed Wonen & Leven
• Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen
• Optimaal Bereikbaar & Verbonden
• Duurzame Energie
• Circulaire Economie
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Goed wonen & Leven
Kunst, cultuur en cultuurhistorie zijn belangrijke dragers voor onze identiteit.
De Kunstmaand Ameland heeft, na een aarzelende en afwijzende houding van de eilander
bevolking, nu een volwaardige plaats in het culturele aanbod van Ameland gekregen. Er is
inmiddels voldoende draagvlak en betrokkenheid van de Amelander bewoners, de
gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven en draagt op grote wijze bij aan het toeristisch
product.
De Kunstmaand Ameland heeft toegankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Van
schilderijen en beelden in kerken tot aan monumentale sculpturen en projecten in de
openbare ruimte wordt een breed spectrum van beeldende kunst gepresenteerd.
Kunstenaars waarderen het eiland als mooie plek om te exposeren maar ook om te werken
en om contacten te leggen met andere kunstenaars. Bezoekers zijn gecharmeerd door het
evenement omdat zij een korte vakantie kunnen combineren met cultuurgenot.
Het Amelander bedrijfsleven en de bewoners van Ameland hebben zakelijk profijt van de
Kunstmaand. Ook zijn de Amelanders in de loop der jaren de kunst steeds meer gaan
waarderen en bezoeken ze steeds meer exposities. Uit onderzoek van 2010 blijkt dat 40%
van de eilanders zeer betrokken is en 85% ook de Kunstmaand bezoekt.
De ambtenaren in dienst van de Gemeentelijke Openbare Werken, helpen met veel
enthousiasme bijvoorbeeld een projectkunstenaar om zijn idee te verwezenlijken. Of ze
helpen met de inrichting van de expositieruimtes door het plaatsen van panelen et cetera.
Het onderwijs speelt in op de Kunstmaand met projecten. Tevens fungeert de
onderwijsinstelling als kunstlocatie, waardoor de kunst ook onder de aandacht wordt
gebracht bij jongeren.
Het bedrijfsleven denkt graag mee hoe één en
ander vorm te geven, te verplaatsen of te
vervoeren.

‘Het is ieder jaar weer een uitdaging om over
heel Ameland alle kunst weer op de goede
plaats te krijgen’
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Vele vrijwilligers suppoosten tijdens de Kunstmaand en treden als het ware op als gastheer
of gastvrouw van Kunstmaand en Ameland.
Kunst gaat, doordat het een plek inneemt in het dagelijkse leven steeds meer bij de
inwoners van het eiland horen.
Een honderdtal vrijwilligers en een veelvoud aan eilanders neemt deel aan de Kunstmaand
Ameland als bezoeker van exposities, podiumkunsten en/of workshops.
Naast de exposities is er een avondprogramma en zijn er workshops. Op deze manier wordt
een totaal cultureel pakket aangeboden in november voor bezoeker en eilander.
Amelander kunstenaars
De invloeden van de steeds wisselende eilandnatuur, het voortdurend veranderen van het
licht, het komen en gaan van het water, roepen
inspiratie en creativiteit op.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ameland tal van
kunstenaars herbergt. Deze kunstenaars hebben zich
verenigd in de Amelander Kunstenaars.
In Buren hebben zij in november tijdens de
Kunstmaand hun twee vaste plekken, waar zij, in
nauw overleg met de stichting, geheel zelfstandig hun
expositie in richten. De werken hebben een duidelijke
eilandband en versterken elkaar.
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Toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen
De eilander economieën zijn grotendeels afhankelijk van toerisme. Dat is een kracht, maar
maakt de eilanden tegelijkertijd kwetsbaar.
Het lokaal ondernemerschap wordt gestimuleerd door in te zetten op leercampussen en
proeftuinen en dat draagt bij aan een toeristisch product dat eigentijdser & sterker wordt en
tegen een stootje kan.
Toerisme is de kurk waarop de eilander economieën blijft drijven. Deze kurk moet sterk
genoeg zijn. Het streven is een toeristisch product dat klaar is voor de toekomst, aansluit bij
de markt en dat voldoende sterk is om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.
De activiteit versterkt cultureel ondernemerschap
In samenwerking met de horeca zijn er Kunstmaand-diners samengesteld. Een groot aantal
ondernemers doet mee om een plaats te bieden aan kunstobjecten. Op minimaal tien
horecagelegenheden wordt tijdens de Kunstmaand iets extra’s of speciaals geboden,
variërend van Kunstmaandmenu’s tot Kunstmaandgebak.
Op Ameland leeft de kunst voor, tijdens en na de Kunstmaand.
Amelands PRODUCT
Hoe goed is het de bijzondere eigenschappen van je omgeving te kennen en te waarderen.
De zuivere lucht, de zilte wind, de weldadige rust. "Een ontdekking van samenspel tussen
mens en natuur", gevat in zorgvuldigheid en respect. De vruchten hiervan zijn kwalitatief
hoogwaardige Amelander producten. Ze worden op ambachtelijke en duurzame wijze door
op Ameland gevestigde bedrijven geproduceerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de pure
eilander grondstoffen. Het resultaat verdient dit Amelander keurmerk.
Ieder jaar wordt er tijdens de Kunstmaand een smaakvolle route langs ongeveer tien
gerenommeerde restaurants georganiseerd.
ProefRoute
Het culinaire hoogtepunt tijdens Kunstmaand Ameland
Amuses van Amelander producten & geselecteerde kwaliteitswijnen
Maak tijdens de Kunstmaand een tour langs 5 of 10 gerenommeerde
Amelander restaurants en geniet van verfijnde hapjes met
bijpassende wijn. Ontdek het vakmanschap van de deelnemende
koks. De koks werken met (h)eerlijke Amelander producten van eigen
bodem. De wijnen zijn zorgvuldig geselecteerd door Wijnen van
Egbert.
Hoe werkt het?
Je koopt je ProefRouteticket vooraf. Op dit ticket staan de deelnemende restaurants. Lever
bij ieder deelnemend restaurant de bijbehorende bon in.
Wanneer:
U kunt ieder moment aanschuiven; de hele maand november op woensdag t/m zondag.
Verspreid proefmomenten gerust over meerdere dagen of weekenden.
Het Amelander product verzorgt tijdens de opening van de Kunstmaand de hapjes.
De Kunstmaand levert hiermee onder andere een belangrijke bijdrage aan seizoenverlenging
en zorgt voor een groot economisch- en cultureel impuls. Een evenement waar het hele
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eiland baat bij heeft en dat een positieve bijdrage levert aan de naamsbekendheid en
leefbaarheid van Ameland. De Kunstmaand is van grote culturele waarde, niet alleen voor de
toerist, de bezoeker, maar ook voor de bevolking en ondernemers van Ameland.
Het vergroot de leefbaarheid op het eiland.
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Optimaal Bereikbaar & Verbonden
Het staat buiten kijf dat voor de eilanden het vervoer van personen én goederen van groot
belang is. De veerboot is, als de schakel in de ontbrekende wegverbinding, misschien wel de
belangrijkste voorziening die de eilanden kennen. De veerdiensten vervullen de functie van
openbaar vervoer. Deze bereikbaarheid dient jaarrond gewaarborgd te zijn.
Betrouwbare bereikbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) is cruciaal voor de economie,
leefbaarheid en vitaliteit van Ameland.
Ook voor de Kunstmaand is het belangrijk dat de bereikbaarheid van het eiland goed
georganiseerd is.
De kunst dient tijdig op het eiland aanwezig te zijn en op kwalitatief goede wijze vervoert te
kunnen worden zodat de bezoeker vanaf 1 november kan genieten van kunst en kleur op
Ameland. Tevens mag de bezoeker verwachten dat deze zoals verwacht tijdig op het eiland
arriveert om de tijd die ze op het eiland is optimaal kan benutten.

19

November Kunstmaand Ameland

Duurzame Energie, Circulaire Economie en duurzaamheid
De afgelopen twee jaar heeft de Kunstmaand jaarlijks een project uitgelicht. Met dit project
wil de Kunstmaand een maatschappelijk thema presenteren. Op deze manier wordt kunst
ingezet als middel om een maatschappelijk thema op creatieve wijze aan bezoekers te
tonen.
De komende jaren wil de Kunstmaand het accent leggen op kunst in relatie tot circulair en
duurzaamheid.
Het streven naar een circulaire samenleving vraagt om een ware cultuuromslag. De transitie
naar een circulaire samenleving gaat niet enkel over technologische verandering: het gaat
over maatschappelijke verandering.
Kunstenaars kunnen door hun creativiteit in te zetten zo hun maatschappelijke positie
positioneren en eventueel verbeteren.
Kunstmaand Ameland wil een bijdrage leveren om de rol van kunstenaars in de opbouw van
een circulaire samenleving versterken.
Lerend netwerk
We willen een actief, lerend netwerk realiseren waarin kennis en ervaringen worden
uitgewisseld en de resultaten worden gedeeld met het publiek. Daarbij kiezen we voor
verbinden, denken door te doen, positieve ervaringen laten zien, sturen op impact.
We willen uitdagen, inspireren, zoeken, verbeelden, de ruimte opzoeken.
Geen regels vooraf, maatwerk leveren, niet-moeten, scheppen. Met als uitkomst
veelsoortige presentaties die hun eigen functie hebben in de netwerken van de makers en
die door Kunstmaand Ameland worden samengebracht in een programma waar
professionals en publiek elkaar ontmoeten. Hier kan kunst een verbindende factor hebben.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een onontkoombaar maatschappelijk fenomeen. In die zin is het
een urgente en ontwikkeling voor Kunstmaand Ameland om zich mee bezig te houden.
Kunstenaars zijn tenslotte de dromers, doeners en denkers.
Beschouwend is duurzame ontwikkeling voor de kunstensector een intrigerende uitdaging.
Het is geen trend, maar een blijvend fenomeen dat straks niet meer los te denken is van
design. Hoe ziet de wereld van de toekomst eruit? Kunstenaars zijn bij uitstek geschikt om
nieuwe wereldbeelden te scheppen.
Duurzame ontwikkeling biedt kunstenaars kansen. Duurzame ontwikkeling is ook te zien als
kans, omdat het nieuwe inspiratie oplevert en het creatief ontwerpproces kan verbeteren.
Duurzaamheid meenemen in creatief ontwerpen leidt over het algemeen tot een win-winwin situatie. Door hergebruik van materiaal, het benutten van de lokale situatie en het
betrekken van mensen uit de omgeving levert de kunstenaar niet alleen een bijdrage aan
een leefbare wereld, maar wordt zijn of haar ontwerp beter.
Natuur en duurzaamheid
Een andere trend is om te leren van de natuur hoe we onze samenleving op een goede
manier in stand kunnen houden. Dat kan bijvoorbeeld door een circulaire samenleving te
worden: we gooien producten en grondstoffen niet weg, maar hergebruiken ze en maken er
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nieuwe producten van, onder sociale omstandigheden. In zo’n samenleving levert iedereen
zijn bijdrage aan het draaiende houden van de cirkel en wordt niemand buitengesloten.
Net als in de natuur.
Duurzame ontwikkeling is een uitdagend en interessant thema voor kunstenaars, maar het
omgekeerde geldt ook: kunstenaars kunnen het thema duurzaamheid vooruit helpen.
Er is een slag in denken nodig om duurzame ontwikkeling een vanzelfsprekend onderdeel te
laten zijn van onze maatschappij. Kunstenaars zijn veelal goed op hoogte van wat er speelt in
de samenleving en komen daarom vaak als eerste met iets. Ze werken baanbrekend en
kunnen ogen openen door mensen op een andere manier naar dingen te laten kijken.
Veranderingen komen vaak uit de kunsten.
Kunstenaars kunnen beelden creëren om een verhaal te vertellen, duidelijkheid te scheppen
of tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Voor veel mensen zijn onderwerpen als
duurzame ontwikkeling of klimaatverandering erg abstract. Kunstenaars weten, via hun
verbeeldingskracht, mensen mee te nemen, te enthousiasmeren of juist te confronteren.
Kunstenaars kunnen aanzetten tot ander gedrag
Kunstenaars zijn bij uitstek degenen die de diepere laag kunnen aanboren die nodig is om
mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en ze vervolgens die inzichten te laten
omzetten in handelen. Want alleen met kennis en technologie komen we er niet. Mensen
moeten die kennis en technologie ook (willen) gebruiken. Aandacht voor creativiteit, voor
intrinsieke motivatie en voor spel leidt tot ander gedrag, tot het cyclisch benaderen van
producten en tot weer nieuwe producten.
Duurzaamheidseducatie
Zo kan bijvoorbeeld kunst in duurzaamheidseducatie ervoor zorgen dat kinderen niet vooral
een leerdoel nastreven, maar dat ze de reis naar dat doel intensief beleven. Als ze ‘leren
door te maken’ beklijft wát ze leren beter. Bijvoorbeeld via een aanpak waarin kinderen met
behulp van oude ambachten en nieuwe technologie (3D-printers en elektronica) hun eigen
ideeën concreet vormgeven.
In de huidige samenwerking met Amelander organisaties kan ook de verbinding en
aansluiting worden gezorgd betreffende circulariteit. Een circulaire economie is grenzeloos.
Veel bedrijven, verenigingen, festivals, projecten, scholen, et cetera zijn al bezig met circulair
ondernemen, daarom sluiten we ons graag aan bij deze samenwerkende partners, onder
andere MadNes, die probeert op een duurzame wijze een festival te organiseren of bij de bij
de Waddencampus De Waddencampus is een netwerkplatform dat Amelanders, onderwijsen kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, organisaties en overheden met
elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele vraagstukken.

21

November Kunstmaand Ameland

Jongeren en de Kunstmaand
Stichting Kunstmaand Ameland is het jaar 2021 een samenwerking gestart met de HKU en
Het Friesland College te Leeuwarden.
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is een Nederlands opleidingsinstituut op het
gebied van kunst en cultuur. Het Friesland College is een regionaal opleidingscentrum.
Samen met de deelnemende professionele kunstenaars uit diverse landen en werkend met
diverse disciplines willen wij de jonge kunstenaar zijn creatieve talenten laten ontdekken,
ontwikkelen en tentoon te stellen. Kunstmaand Ameland wil een werkplaats, leerplaats en
podium zijn voor de jonge kunstenaar.
De Waddencampus verbindt ((inter)nationale) studenten en onderzoekers aan vraagstukken
uit de praktijk van Ameland. De studenten zijn verbonden aan verschillende soorten
onderwijsinstellingen, van beroeps- tot universitair onderwijs. Ze doen (praktisch) onderzoek
naar een vraagstuk uit de Amelander praktijk. Deze vraagstukken worden door Amelanders
aangedragen of komen in samenspraak met de onderwijsinstelling tot stand. De oplossingen
die worden bedacht, sluiten aan op het hoofdthema zelfvoorzienendheid.
leerlingambassadeurschap
Om jongeren een veelzijdig en realistisch beeld te geven van kunst en de Kunstmaand, zet
Ameland Kunstmaand ambassadeurs in. De Kunstmaand heeft hiermee als doel om de
jongeren van Ameland kennis te laten maken met de veelzijdigheid van kunst en de
Kunstmaand. Tevens wil men hier de Kunstmaand toekomstbestendiger mee maken.
Jongeren zijn de toekomstig betrokkenen van de Kunstmaand.
De leerlingambassadeurs zijn leerlingen van de Burgemeester Waldasschool te Nes Ameland.
De Burgemeester Waldaschool is op Ameland de opleiding voor beroeps- en algemeen
voortgezet onderwijs. De Burgemeester Waldaschool is er in principe voor alle leerlingen van
het eiland die na de basisschool een vervolgopleiding volgen. De Burgemeester Walda
school is een openbare school die aan ruim 150 leerlingen van Ameland beroeps- en
algemeen voortgezet onderwijs biedt. Het lesaanbod op de school is afgestemd op
leerlingen van bijna alle niveaus.
De leerlingamassadeurs:
- helpen met klusjes voor, tijdens en na de Kunstmaand
- zijn in gesprek met kunstenaars en bezoekers
- zij koppelen bevindingen terug aan de contactpersoon van de Kunstmaand
- zij maken van verslag en foto- filmmateriaal
- ze zijn zichtbaar door de kleding en/of promotiemateriaal te dragen
- zij gaan naar regionale clubs en/of verenigingen om te vertellen over de Kunstmaand
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Diversiteit en Inclusie
Op school, tijdens de jeugd, zou het de meester of juf moeten zijn zie ervoor zorgde dat
iedereen kon deelnemen aan het spel. De redenen waarom mensen als buitenstaanders
worden ervaren kunnen zeer divers zijn. Een ander uiterlijk of gedrag in een groep kan vaak
al voldoende zijn.
Vaak is dat ook terug te brengen tot etniciteit (cultuur, geloof, herkomst), ook sekse en
seksuele voorkeur en leeftijd spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook een beperkingen in
welke vorm dan ook.
Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren. Over de
zichtbare (huidskleur, man/vrouw, leeftijd) en de onzichtbare (gender, religie, cultuur,
karakter, overtuigingen, politiek, et cetera). Diversiteit gaat over de mix van verschillen
tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke
mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden,
organisatiecultuur, et cetera. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen.
Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden én bij elkaar te brengen.
Stichting Kunstmaand Ameland wil een maand organiseren waarin sprake is van diversiteit
en inclusie en waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen. Ieder mens
draagt op zijn of haar manier bij aan de Kunstmaand en juist dankzij de verschillen tussen
mensen, zo waardevol en betekenisvol.
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Ontwikkeling 2022 en verder
Bijna alle ingrediënten voor een succesvol cultureel evenement zijn aanwezig: een goed
doordacht concept, voldoende draagvlak op het eiland, een goed groeiend netwerk, een
redelijk professionele interne organisatie, een directeur, een artistiek leider, vele betrokken
vrijwilligers en vooral een prachtige locatie.
Gelet op het waarborgen van de doelstelling van de Kunstmaand zullen er structureel meer
gelden gevonden of gecreëerd moeten worden. Hierbij wordt naast subsidies en eigen
inkomsten genereren ook gekeken hoe het bedrijfsleven nog meer betrokken kan worden bij
Kunstmaand Ameland.
Het creëren van eigen inkomsten kan bestaan uit een (hogere) financiële bijdrage van de
kunstenaars, het kritisch kijken naar de transportkosten en eventueel inkomsten creëren in
natura (onderkomens, transport, etc..)
Tevens kan er gekeken worden naar het anders omgaan met subsidies. Er zou gekeken
kunnen worden naar een vorm van dienstovereenkomst, basissubsidie en projectsubsidie of
een combinatie van vormen.
Gelet op de vergrijzing zal er aandacht moeten zijn voor jonge kunstenaars die ook het
jongere publiek aanspreken. Dit is zowel voor de bezoekers, de kunstenaarsmix en de
disciplines interessant. Gelet op de huidige bezoekerspopulatie, vijfenveertigjaar en ouder,
moet er voor de continuïteit en diversiteit van de Kunstmaandbezoeker gezocht worden naar
een breder en aanvullend ander publiek.
Er zou gekeken moeten worden naar het meer trekken van jongeren en gezinnen door
bijvoorbeeld een uitbreiding van disciplines.
Laten deelnemen van jonge kunstenaars waardoor ook een ander kwalitatief aanbod
gepresenteerd kan worden en waardoor een ander publiek aangesproken wordt.
Kunstonderdelen op gebied van digitale kunst, licht, circulair, duurzaam, design, nieuwe
media en graffiti zouden tot het nieuwe aanbod kunnen gaan behoren.
Om de uniciteit van de Kunstmaand te blijven behouden zal de kwaliteit van hoog niveau
moeten blijven. Er dient een aanbod te blijven komen van kunsten die andere
kunstevenementen niet hebben. Hierbij valt te denken aan het werken van kunstenaars op
locatie waardoor er een interactie kan zijn tussen de kunstenaar en bezoeker. Het moet voor
de bezoeker aantrekkelijk en verassend blijven om naar de Kunstmaand te komen.
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Meer landschapskunst met betrekking tot
Ameland Duurzaam.
Het landschap van Ameland biedt een
breed podium voor de diversiteit aan
kunstuitingen. Hiermee verbindt je kunst
met natuur en het eiland.

Het opstarten van een Academisch meetingpoint. Hiermee kun je een podium creëren voor
jonge internationale kunstenaars waarbij samenwerking en innovatie aandachtspunten zijn
en waarbij Ameland op een andere manier onder de aandacht wordt gebracht. Tevens kan
dit een aspect zijn waarbij er een ontmoeting tussen huidig en aankomende kunstenaars uit
de diverse landen plaatsvindt, maar ook nationaal zou dit kansen bieden.
De goede (regionale) samenwerking zou uitgebreid kunnen worden door de krachten te
bundelen met organisaties buiten de regio waardoor het een versterkend effect zou kunnen
hebben. Samenwerking met bijvoorbeeld de schrijverscentrale in relatie tot de literaire
avonden en met het Noordelijk FilmFestival met betrekking tot de organisatie van
Scandinavische filmavonden tijdens de Kunstmaand.
Een samenwerking met de Waddencampus zou ook tot de mogelijkheden behoren.
De Waddencampus is een netwerkplatform dat Amelanders, onderwijs- en
kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, organisaties en overheden met elkaar
verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele vraagstukken .
Uit onderzoek is gebleken dat de bezoeker meer actief betrokken wil worden bij de diverse
kunstuitingen. Een breder interactief aanbod zou hierbij wenselijk zijn en een andere
doelgroep aanspreken. Dit zou kunnen worden bewerkstelligd door uitbreiding van
demonstraties, rondleidingen en workshops op locatie waarbij de kunstenaar aanwezig is. Op
deze manier kan er meer interactie plaatsvinden tussen de kunstenaar en de bezoeker en
ontstaat er een breder totaal programma.
In het verleden is er bewust gekozen om kunst uit landen rondom de Oostzee te selecteren
voor de Kunstmaand. Een uitbreiding van deze kunst en uit andere landen rondom de
Oostzee bijvoorbeeld de Baltische Staten, Polen en Finland zorgt er dan voor dat er een
totaal aanbod van de Nordic Art geëxposeerd wordt.
Om de Kunstmaand optimaal onder de aandacht te blijven brengen zal er een optimalisering
en professionalisering moeten plaatsvinden van de diverse publicatievormen. Hierbij speelt
de (nieuwe) media een zeer grote rol.
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Met de huidige bijdragen van het eilander bedrijfsleven en een aantal bedrijven van buiten
Ameland, ook internationaal zal gekeken moeten worden hoe in welke vorm de bijdragen
kunnen worden verhoogd. Tevens zal er gekeken moeten worden naar eventuele
aanvullende sponsoren welke hun naam willen verbinden aan de Kunstmaand. De wijze van
sponsoren zou in een financiële bijdrage maar ook in natura kunnen plaatsvinden. Het
vinden van een hoofdsponsor behoort ook tot de mogelijkheden welke tevens dan
titeldrager kan worden.
Naast sponsoring zal gekeken worden naar het behouden en uitbreiden van het genereren
van financiën c.q. eigen inkomsten. Hierbij kan gedacht worden aan behouden dan wel
ophogen van een financiële bijdrage van de kunstenaar voor publicatiekosten; facebook,
website, agenda) en het uitbreiden van actiebonnen welke door ondernemingen worden
aangekocht en de bezoeker tegen inlevering een korting krijgt op een aangeboden dienst of
product tijdens de Kunstmaand.
Het invoeren van een passe-partout is moeilijk te realiseren in verband met de vele openbare
locaties op Ameland die tevens als kunstlocatie dienen, maar het invoeren van een button als
blijk van deelname en sponsoring zou een soort van betrokkenheid bij de bezoeker kunnen
genereren. Dit zou op vrijwillige basis gerealiseerd kunnen worden.
Het invoeren van VIP-arrangementen en meet en greet voor bezoekers.
Door toename van internationale kunst en daardoor breder internationale
bezoekersgroepen ziet de Kunstmaand zich genoodzaakt om zich in meerdere talen te
presenteren en nieuwe media hiervoor te gebruiken. Er komt door de professionalisering
meer druk op de organisatie en dit vraagt professionaliteit van de Kunstmaand. Om de
kwaliteit van de Kunstmaand te kunnen waarborgen dan wel kwalitatief te verhogen heeft
het een professionele organisatie nodig. Deze professionele organisatie is de basis voor het
goed en optimaal functioneren van de Kunstmaand.
Het jaarlijks programmaboekje is een grote inkomstenbron voor de Kunstmaand. Op het
moment dat digitaliseren er voor gaat zorgen dat het programmaboekje voor minder
inkomsten gaat zorgen dient er gekeken te worden naar een andere vorm van
informatievoorziening aan de bezoeker tijdens de Kunstmaand.
De organisatie heeft geprobeerd zich de afgelopen jaren sterk te professionaliseren.
Er is een Stichting opgericht en een bestuur aangesteld. De Stichting wordt geleid door een
parttime directeur en voor de artistieke inhoud wordt gewerkt met een artistiek leider. De
stichting beschikt tevens over secretariële ondersteuning.
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Goede binnen-locaties zijn aan het afnemen en daarom
moet er een verschuiving gaan plaatsvinden van minder
binnen- naar meer buiten locaties. Een aantal huidige
binnen locaties dient te worden aangepast naar de
voorwaarden van gerenommeerde kunstenaars. Dit
betekent dat er geïnvesteerd moet worden in locaties;
inrichting en verlichting van bestaande locaties en het kijken
naar mogelijkheden voor nieuwe en eventueel mobiele
locaties. Gerenommeerde kunstenaars vragen een optimale
locatie om te exposeren of een locatie te creëren door
bijvoorbeeld het huren van glascontainers. Om de kwaliteit van de Kunstmaand te
waarborgen moeten wij professionele kunstenaars een zo optimaal mogelijke locatie kunnen
bieden waarbij waardig de kunst tentoongesteld kan worden.
Mede door economische groei en hogere bezettingsgraad in accommodaties op Ameland
tijdens de Kunstmaand is de consequentie dat eveneens ook hier geldt dat goede binnenlocaties aan het afnemen zijn en daarom er een verschuiving moet gaan plaatsvinden van
binnen- naar buiten locaties.
De toename van buitenkunst is van invloed op de organisatie. Het exposeren van beelden in
de buitenlucht betekent een ander vorm van transporteren, inrichting, et cetera.
Landschapskunst zou ook tot het aanvullende aanbod moeten gaan behoren.
Om de Kunstmaand optimaal en internationaal (meertalig) onder de aandacht te blijven
brengen zal er een optimalisering moeten plaatsvinden van de diverse publicatievormen
(internet, facebook, Instagram, website, nieuwsbrief, persberichten, et cetera).
Om de ambities welke de Kustmaand heeft te willen realiseren zal er een substantieel
bedrag extra moeten worden gegenereerd. Met dit extra bedrag aangevuld met bestaande
en nog te genereerde gelden kan er aandacht besteed worden aan de eerder genoemde
ontwikkelingen en visie.
Om de continuïteit voor de komende jaren te kunnen garanderen zal er op termijn gekeken
moeten worden naar een volwaardig betaald directeur. De financiële middelen zijn er nu
niet. Een nieuw aan te stellen directeur zal niet op dezelfde condities en
arbeidsvoorwaarden gevonden kunnen worden.
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Bronnen
Bronnen:
- Strategisch Marketingplan Kunstmaand Ameland 2010 – 2015 concept 13 mei ’10
- Productplan 2014 Stichting Kunstmaand Ameland
- Voor met Ameland, versterking van Kunstmaand Ameland, projectplan 2017
- https://uitdekunst.nu of https://issuu.com
- Programma Waddeneilanden deel 1
- https://www.madnesfestival.nl
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