Corona volente - stand van zaken
Het bestuur kreeg vele vragen over de stand van zaken want er was heugelijk
nieuws: de musea mogen per 1 juni de deuren weer openen. Maar geldt dit ook
voor onze tentoonstelling Betekend? Immers, deze is – enkele dagen voor de
geplande opening op 15 maart – op slot gegaan…
Het coronaprotocol van de museumvereniging stelt dat de maximumcapaciteit
1 persoon per 10 m2 mag zijn. Dat zou betekenen dat de expositieruimte van
het KCB, gezien de passages en uitwijkmogelijkheden in de villa, nog niet voor
publiek toegankelijk te maken is. Ook al vanwege het personeel van
Kranenburgh dat op de tweede etage aan het werk is en via de trap komt en
gaat.
De directie van Kranenburgh besloot daarom tot een gefaseerde openstelling
van de nieuwbouw per 1 juni: geen groepen, geen rondleidingen, geen scholen,
maar alleen individueel bezoek en vooraf via internet gereserveerd. De hele
villa blijft tot 1 september dicht voor bezoekers.
Het is voor onze exposanten wel heel erg zuur dat zij pas in september hun
werk kunnen laten zien. Natuurlijk er is wel enige aandacht besteed aan de
zichtbaarheid van de expositie – met name de film die Marcus van Hoorn over
de tentoonstelling maakte, evenals de informatie via website en facebook. Maar
er gaat niets boven het daadwerkelijk oog in oog staan met de kunst, zoals we
allemaal weten.
Het bestuur heeft de directie van Kranenburgh laten weten dat 1 september
echt te laat is en dat zij wil inzetten op eerdere openstelling van de exporuimte
van het KCB. Het voorstel is om half juni te evalueren. Het is dan bekend hoe
de coronamaatregelen in het museum hebben uitgepakt.
Dan kan ook besloten worden hoeveel eerder het KCB weer open kan en de
tentoonstelling eindelijk te zien zal zijn. Ideeën genoeg…

Openstelling van de KCB tentoonstelling
Betekend niet eerder verwacht dan 1

Marcus van Hoorn heeft een prachtige film
gemaakt van deze tentoonstelling.

september 2020?

Hier te zien.

Contactloze expositie
Van Dien Jorien Geertsma ontvingen we een uitnodiging voor een contactloze
expositie. De afgelopen maanden heeft zij gewerkt aan een nieuwe serie
keramische objecten met een onderwerp dat haar na aan het hart ligt:
landschap –bergen, water, wolken in allerlei vormen.
De expositie van dit werk, gepland in galerie De Kapberg, is een jaar uitgesteld.
Toch is een ﬂink deel van dit werk te zien – op enige afstand maar toch dichtbij
– in de buitenvitrine van haar huis.
Graag reserveren…
Recent verscheen er een artikel van Piet Augustijn, Beweging, interactie en
lichtheid in het werk van Dien Jorien Geertsma, over ontwikkelingen in haar
werk, gepubliceerd in het keramisch magazine KLEI mei/juni 2020.
dinnz.nl

Dien Jorien Geertsma, Stuifduin, 2019, twee delen, steengoed (foto Kees Kramer)

'Vanwege Sebald'
Een project van Hans Landsaat
‘…en intussen gaat het tekenen en schilderen in het kader van dit project door.
Het werk van deze schrijver vormt in zijn benadering van de (vaak
ogenschijnlijke) wisselvalligheid, in de liefde voor wat is en was, een motor voor
wat ik nu alweer jaren doe en voor alles wat ik nog van plan ben…'
hanslandsaat.nl

Hans Landsaat, Sebald onderweg, olieverf op doek, 2020

Nieuwe leden
Twee kunstenaars zijn recentelijk onze gelederen komen versterken: Marga
Knaven en Peter Verdonk. In de loop van het jaar zal nog tweemaal een KCB
ballotageronde worden gedaan. We zijn benieuwd.

Marga Knaven, keramist
margaknaven.nl

Peter Verdonk, graficus, schilder
peterverdonk.nl

Gezocht
De vraag naar nieuwe mensen zou zonder corona in de Algemene
Ledenvergadering van april gesteld zijn. Met name de
tentoonstellingscommissie en de activiteitencommissie zoeken naar leden die
zich voor het KCB willen inzetten. Daarnaast worden mensen gezocht die

willen meedenken over ons 75-jarig bestaan in 2022.
info@kunstenaarscentrumbergen.nl

Nieuws en informatie op onze website

Volg ons op facebook

Lockdown initiatieven
Geconfronteerd met de
belemmeringen van de lockdown
bedacht Femmie Duiven de
mogelijkheid om haar nieuwe werk
geïnspireerd door deze Coronatijd
toch te kunnen laten zien.
De objecten zijn te zien in haar eigen
‘Studio Kunstvezel’.
femmieduiven.nl

Copper, 2020

Activiteiten leden
(voor vermelding in deze rubriek: mail je info naar NieuwsBrief KCB )
Gezien de actuele situatie geven we een overzicht van de geplande activiteiten
vanaf 1 juni. En dit alles naar de opgaven die we hebben binnengekregen – en
allemaal voor wat het nu waard is. Op dit moment weet nog niemand hoe het er
wanneer gaat uitzien.
- Dirck Nab, Dien Jorien Geertsma, Ursula Neubauer
expositie, De Kapberg, Egmond aan den Hoef, t/m 21 jun
- Jan Grotenbreg
overzichtstentoonstelling, Michaëlskerk, Oosterland, 20 jun – 30 aug
- Gerda Kruimer
GUWCC#6, Galerie Ursula Walter, Dresden (D), 15 mei – 20 jun. | Pensées
sauvages 2020, Biennale d’Art Contemporain Dourdan (F), 12 – 21 jun. |
SKETS 2020, Entrepotgebouw Willemshaven, Harlingen, 6 – 21 jun
- Yvonne Alting
expositie, Galerie Lytse Skientme, Koudum, 30 mei – 14 jul
- Anneke Helder

Gleich ist nicht gleich, De Boterhal, Hoorn, 16 mei – 21 jun | l’Art Hollandais,
Atelier Préporché, Préporché (F), 14 jun – 10 okt
- Ubaldo Sichi
KunstExpo#31, Galerie De Ruimte, Geldrop, t/m 31 mei
- Harry Beemsterboer
expositie, Broeker Kerk, Broek in Waterland, 25 mei – 6 jul | l’Art Hollandais,
Atelier Préporché, Préporché (F), 14 jun – 12 sep
- Regula Maria Müller
expositie, De Kapberg, Egmond aan den Hoef, 21 aug – 27 sep
- Susana Mulas Lastra
Tekenkabinet XS, Amstelpark, Amsterdam, online en daarna 5 t/m 30 jun | An
Art Opening in the Corona Era, Galerie Playroom, Zaandam, tot eind jun |
Tekeningen, Kunstuitleen Alkmaar, 23 aug – 27 sep | expositie, De Kapberg,
Egmond aan den Hoef, 2 okt – 8 nov
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