
Corona volente – update
Natuurlijk hadden we erop gehoopt dat we de tentoonstelling Betekend –
die op 15 maart officieel open zou gaan – uiterlijk 1 juli voor publiek fysiek
zouden kunnen openstellen.
De uitslag van ons overleg met de directie van Kranenburgh wijst helaas
anders uit. Zij is namelijk van mening dat het nog steeds onmogelijk is om de
villa volgens het museumprotocol coronaproof voor publiek open te stellen. De
maatregelen waaraan de musea moeten voldoen zijn niet versoepeld,
integendeel. Dit ondanks het feit dat in de hele maatschappij versoepeling aan
de lopende band toegepast is én wordt - zoals volle vliegtuigen richting zonnige
bestemmingen!
Daarnaast is het zo dat museum Kranenburgh in verband met de inrichting van
nieuwe tentoonstellingen de eerste week van juli dicht gaat. Vanaf 8 juli zijn de
nieuwe tentoonstellingen geopend voor publiek.
Het bestuur van het KCB denkt de villa wel coronaproef toegankelijk te kunnen
maken volgens het galerie protocol en heeft toegezegd een plan daarvoor te
ontwikkelen. Met dat plan in de maak zetten we in op openstelling op 8 of 14
juli. We vragen daarbij leden en donateurs en met name de exposerende
kunstenaars onder de 70 jaar die bereid zijn de taak van suppoost op zich te
nemen tijdens de openingsuren van de KCB-tentoonstelling. We denken aan
openstelling gedurende de middagen tussen 13:00 uur en 17:00. We hopen op
genoeg aanmeldingen want zonder die vrijwilligers is de uitvoering van het plan
niet mogelijk.
Aanmeldingen: info@kunstenaarscentrumbergen.nl
 
Het volgende overleg vindt woensdag 1 juli plaats.

Betekend
De film die Marcus van Hoorn over
de tentoonstelling Betekend gemaakt
heeft, is tot 5 juli te zien op KunstNet
TV. Uitzending iedere maandag,
woensdag en zaterdag.
www.kunstnet.tv

Een portret van de kunstenaars, een
afbeelding van een werk waarmee zij
deelnemen aan de expo én hun
webadres. Klik en zie wat ze
allemaal nog meer in huis hebben.

http://www.kunstnet.tv/
https://www.kunstenaarscentrumbergen.nl/tentoonstelling-betekend/


Gedicht
Het gedicht Vredeskerkje van Theo
Olthuis is recentelijk geplaatst bij de
ingang van de kerk in Bergen aan
Zee.

Nieuw uitgekomen
Een initiatief van Rob Komen: de
dichtbundel Geen vliegtuig trekt zijn
streep - Dichters Uit Nederland En
België En Corona.
 
Nederlandse en Belgische dichters
hebben hun bijdrage geleverd over
de coronatijd waarin we op dit
moment leven. Onder hen de KCB-
leden Rob Komen, Elly Stolwijk,
Theo Olthuis.
 



Nieuw uitgekomen
Het boekje van Horden & Schimmel,
Verstilde Beweging.
De beeldengroep verbeeldt de jongeren van
nu, de genera�e Z, die zich geen leven meer
zonder internet kan voorstellen. Zij zijn de 
digital na�ves…

Het boekje kunt u hier inzien.

Kort
-  Cultuurlink
RTV80 besteedt wekelijks aandacht aan het culturele leven van de gemeente
Bergen: CineBergen, Holland Music Sessions, Slotkwartier Egmond aan den
Hoef en ook kunstenaars van het KCB hebben acte de présence gegeven.
Bereikbaar op kanaal 44 van Ziggo en via YouTube. Klik hier voor aflevering 4,
met o.a. poppenspeler en KCB-lid Ila van der Pouw.

-  Geen K10D wel 10 dagen kunst
Dit jaar geen Kunst10Daagse want tot 1 september mogen er geen
evenementen georganiseerd worden. Wel kunnen kunstenaars natuurlijk zelf
een expo organiseren – bijvoorbeeld in eigen atelier – maar niet onder
auspiciën van de K10D. www.dekunst10daagse.nl

In de tentoonstelling BETEKEND is
een zestal originele tekeningen te
zien van Frank Porcelijn uit het
bibliofiele kunstenaarsboek Joachim
Kniepstof. Een impressie van het
boek is hier te zien.
 
In de afgelopen maanden heeft
Frank een nieuwe serie tekeningen
gemaakt waarin hij inzoomt op de
wondere wereld van Joachim
Kniepstof in tijden van corona. Filmer
Andras Hamelberg heeft de
tekeningen verwerkt in de korte
animatiefilm ‘Joachim Kniepstof
2020’. De muziek is van Daan
Kampman.

https://www.gerdaschimmel.nl/verstilde_beweging/#Horden_en_Schimmel/page/1
https://www.youtube.com/watch?v=DviFAHPDp4A&feature=youtu.be
https://www.dekunst10daagse.nl/
mailto:I@dekunst10daagse.nl
https://vimeo.com/315294345


 
Voor wie nieuwsgierig is naar
ontstaan, achtergrond, films en
(vroege) tekeningen over Joachim
Kniepstof is er de website.

Exposchema KCB
Het is nog steeds niet duidelijk hoe het er precies gaat uitzien. Wanneer mogen
we weer bezoekers binnenlaten… Op basis van wat de Kranenburgh-directie
heeft aangegeven, zouden de perioden van onze eerstvolgende twee
tentoonstellingen er zo uitzien:
 
BETEKEND 01 september – 11 oktober
HET GELUID VAN DE TIJD 18 oktober – 29 november
 
Echter, er wordt door het bestuur nog steeds onderhandeld om e.e.a.
teruggeschoven te krijgen. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Via de KCB website vind je de sites van
aangesloten kunstenaars.

Op de KCB facebookpagina posten leden
regelmatig bijzondere bijdragen.

Activiteiten leden
(voor vermelding in deze rubriek: stuur je info aan de redactie KCB.NU)

Gezien de actuele situatie vermelden we hieronder wat we als ‘definitief’
hebben doorgekregen:

https://joachimkniepstof.nl/
http://www.kunstenaarscentrumbergen.nl/
https://www.facebook.com/kunstenaarscentrumbergen/?fref=ts
mailto:info@kunstenaarscentrumbergen.nl


-  Ingeborg Oderwald  
8e Amstelveen Triënnale, Cobra Museum, Amstelveen, 19 jun – 19 jul 2020
-  Regula Maria Müller  
project Klederdrachten (NL, CH, JP), Phoebus, Rotterdam, 21 jun – 1 aug 2020
-  Allard Kaai 
Recent Werk, Abdij van Egmond, Egmond-Binnen, 1 jul – 1 sep 2020

Naar 2021:
 -  Dirck Nab, Dien Jorien Geertsma, Ursula Neubauer 
expositie, De Kapberg, Egmond aan den Hoef
-  Jan Grotenbreg  
overzichtstentoonst., Michaëlskerk, Oosterland,  
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