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Woord van Gitte Brugman
Wat een raar jaar is dit voor Kunstmaand Ameland. Het begon zo mooi, met een nieuwe
artistiek leider. Annica Delfos maakte gebruik van haar vele contacten vooral in Zweden om
vooraanstaande kunstenaars te verleiden dit jaar naar het eiland te komen. Samen met de
selectiecommissie had ze al een heel mooi programma in de steigers staan, en toen brak de
coronapandemie uit.
In het voorjaar was er voor de Kunstmaand nog geen vuiltje
aan de lucht.
Na versoepeling van de regels leek juist een evenement als
de Kunstmaand uitermate geschikt om te
bezoeken. Immers, publiek is een groot deel van de tijd buiten en verspreidt zich over het
eiland. Toch waren er ook twijfels, mede onder de suppoosten die zich afvroegen of ze risico liepen.
De situatie werd er na de zomervakantie niet beter op. Door
de stijging van het aantal
besmettingen kleurde Nederland ‘rood’ in de ogen van landen als Zweden en Duitsland.
Kunstenaars die hadden willen komen, durfden de reis niet aan. Enkelen zegden helemaal af,
anderen besloten wel hun werk te sturen maar niet zelf te komen. Op Ameland vielen een
paar locaties af, zoals het gemeentehuis. Toch was er nog geen reden tot paniek.
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Tot half september volgde ik alles van afstand. Ik zag op Facebook welke kunstenaars er
zoude komen en verheugde me op een bezoek aan Ameland in november. Maar toen kreeg
ik telefoon van Pieter Smit, die vroeg of ik de Kunstmaand wilde helpen, want Annica was
gestopt.
Daar heb ik een weekend over nagedacht en toen die vraag met ‘ja’ beantwoord. Het zou
toch heel jammer zijn als de Kunstmaand niet door zou kunnen gaan… voor alle
kunstenaars, vrijwilligers en meewerkende bedrijven, musea en kerken?
Zo stapte ik op een ‘rijdende trein’, want er was al heel veel in werking gezet. Er waren
allemaal coronaproof looproutes uitgestippeld, die ik wilde zien. Er waren nieuwe
expositieruimtes bijgekomen, die ik nog niet kende en die ik zo snel mogelijk heb bezocht.
Ik dook in de mappen om te zien met welk werk de kunstenaars zouden komen, en
probeerde zo goed mogelijk grip te krijgen op de situatie.
We wisten zelfs nog een aantal kunstenaars met werk
voor buiten te ronselen, om het publiek wat extra’s te bieden. De agenda kon naar de drukker, het programmaboekje was zo goed als rond.
En toen kwam die donkere dinsdag, waarop premier
Rutte nieuwe maatregelen afkondigde. Dat was ook de
‘klap’ voor de Kunstmaand. Het bestuur van Stichting
Kunstmaand Ameland besloot na overleg met de gemeente besloten het evenement af te blazen. ‘Heel jammer, maar begrijpelijk’, is de veel gehoorde reactie.
Voor mij ging daarmee een wervelwind na vier weken liggen. Opeens was het stil. Maar niet lang, want we proberen toch voor de deelnemers van dit jaar iets online te regelen (zie verderop in deze nieuwsbrief).
En natuurlijk is daar 2021, het jaar dat de Kunstmaand zijn 25ste verjaardag viert. Daar ga ik
nu over nadenken. Binnenkort leest u daar meer over.
Laten we hopen dat de ‘storm Corona’ dan is gaan liggen en dat we elkaar in november 2021
op Ameland treffen.
Blijf gezond, en tot dan.
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Wat hadden we er een zin in! Wat hebben we al een werk verzet! Maar…..
De aanvullende maatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de COVID-19
pandemie in Nederland onder controle te krijgen heeft
het bestuur na overleg met de gemeente Ameland doen
besluiten Kunstmaand Ameland 2020 niet door te laten
gaan.
Wij voelen ons genoodzaakt en verantwoord om de
richtlijnen van de overheid en het RIVM te respecteren.
De Kunstmaand is onder andere van mening dat als de
overheid en het RIVM een reisbeperking oplegt de
Kunstmaand niet van mensen kan vragen naar Ameland
te reizen om te gaan genieten van de Kunstmaand. Dit
past de Kunstmaand niet. Daarnaast kunnen veel locaties (horeca) niet bezocht worden.
Het is duidelijk! Er zal dit jaar geen Kunstmaand Ameland zijn.
Dat Kunstmaand Ameland niet doorgaat wil niet betekenen dat we de bezoeker niet op een
andere manier kunnen laten genieten van hetgeen ze anders hadden kunnen zien, beleven
en ervaren tijdens Kunstmaand Ameland 2020.
Wij zijn van mening dat we ook dit jaar heel mooie kunst naar het eiland zouden hebben gehaald en wat zonde dat we dit niet kunnen laten zien op Ameland tijdens de Kunstmaand.
Maar……..
Vanachter de telefoon, laptop of computer toch genieten van de mooie kunst die er zou zijn
geweest als Kunstmaand Ameland 2020 wel door zou gaan?
Houd de komende weken de website en sociale media van Kunstmaand Ameland in de gaten
en ga zien, beleven en ervaren welk mooi werk de kunstenaars hebben gemaakt.
De organisatie van Kunstmaand Ameland heeft nagedacht over een alternatief. Een alternatief wat passend is bij de huidige situatie en waarbij wij kunstenaars de gelegenheid willen
geven de kunst te tonen en de bezoeker te laten genieten.
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Wij hebben kunstenaars gevraagd op onze
website op de huidige pagina van desbetreffende deelnemende kunstenaar een aantal
foto’s te laten publiceren van de te verkopen
werken. De bezoeker kan zijn of haar interesse kenbaar maken aan Kunstmaand Ameland en via een koopovereenkomst kan dan
het werk worden gekocht.
De kunstenaar krijgt een kopie van de koopovereenkomst en in overleg tussen de koper
en de kunstenaar kan een afspraak gemaakt
worden hoe het werk wordt overgedragen.
Kunstmaand Ameland draagt zorg voor de financiële afhandeling.
De kunstenaar kiest zelf voor het wel of niet het aanbieden van zijn of haar kunst.

Kunstmaandagenda
Er is dit jaar geen Kunstmaand maar wel weer een
prachtige Kunstmaand agenda.
Vanaf begin november is deze te koop bij Galerie
November, tevens kantoor Kunstmaand Ameland,
de VVV op Ameland, bij Boekhandel van den Brink
te Nes en Plaza Holwerd. Bent u niet in de gelegenheid de agenda te kopen dan kunnen wij er
ook zorg voor dragen dat deze tegen betaling van
de verzendkosten en de kosten van de agenda
wordt opgestuurd.
Wij ontvangen hiervoor graag een mail. U krijg
naar aanleiding van deze mail een digitale factuur
en na betaling sturen wij de agenda op.
De prijs van een agenda is € 12.50 excl. verzendkosten.
In de mail kunt u aanvullend de volgende gegevens vermelden zodat wij weten naar welk
adres de agenda gestuurd mag worden.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
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Betaalde kaarten gereserveerde voorstellingen
Momenteel zijn wij doende om inzichtelijk te maken wie voor welke voorstelling heeft
geboekt en betaald. De Kunstmaand zal er zorg voor dragen dat het bedrag welke is voldaan
voor de gereserveerde voorstelling minus de administratiekosten wordt teruggestort.

Galerie November
Kunst kijken, kunst beleven, kunst ervaren, kunst kopen!
Het kan in Galerie November!
Onze galerie, winkel en kantoor is gevestigd in het VVV gebouw
in Nes.
Galerie November presenteert verrassende, veelzijdige en wisselende kunstcollectie van gerenommeerde kunstenaars.
Het hele jaar door is er glaskunst van Branka Lugonja, Kosta Boda
en Orrefors te bezichtigen en onder andere keramiek van Susanne Silvertant.
Daarnaast worden er minimaal twee solotentoonstellingen per jaar in de galerie
georganiseerd.
Ook voor een mooie kaart of klein kunstwerk kunt u terecht bij Galerie November.

Vanaf begin november is er onder
andere mooi werk te zien van
Heide Nonnenmacher en Cordula
B. Morich

Kortom: nét even wat anders.
Tot ziens in Galerie November
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Zullen wij ook Vrienden worden?
Kunstmaand Ameland heeft inmiddels 165 Vrienden.
Deze Vrienden ondersteunen het jaarlijkse internationale kunstevenement.
U kunt Vriend worden van de Kunstmaand door te kiezen uit een tweetal
pakketten.
Een pakket wat u € 30,- per jaar kost of een pakket waarvoor u € 80,- per
jaar betaald. Het verschil tussen deze pakketten staat op onze website uitgelegd. Tevens
vindt u hier het aanmeldingsformulier.
Wilt u samen met de 165 mensen die nu Vriend zijn van de Kunstmaand ook Vriend worden
en hierdoor de Kunstmaand financieel steunen?
Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid
Het jaarverslag 2019 en het vrijwilligersbeleid Kunstmaand Ameland kunt u op onze website
vinden.
Normaliter staat de nieuwsbrief van eind van ieder jaar in het teken van een terugblik op de
Kunstmaand. Daar er dit jaar geen Kunstmaand Ameland zal zijn zal deze nieuwsbrief komen
te vervallen.
Hier zou een volgende keer uw advertentie kunnen staan voor € 125,Interesse? Neem contact met ons op
Stichting Kunstmaand Ameland
Bureweg 2
9163 KE Nes Ameland
Telefoon: 0519-546561
november@kunstmaandameland.nl
www.kunstmaandameland.nl
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Sponsoren BEDANKT !!!

Volg ons op Facebook & Instagram en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws
rondom Kunstmaand Ameland.
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