JAARVERSLAG 2018
Samenvatting
De periode waarop het verslag betrekking heeft, loopt van 1 januari 2018, dwz vanaf de datum waar
het vorige jaarverslag eindigde (31 december 2017), t/m 31 december 2018.
Het jaarverslag 2018 en daarmee de samenvatting is tot stand gekomen mede door de inbreng van
de voortrekkers.
Bestuur
Het bestuur is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 vijfmaal bijeengekomen, en heeft in
die periode een collectieve vergaderingen belegd (februari 2018) voor overleg en informatieuitwisseling met de deelnemers van de stichting. Overige communicatie tussen bestuur en leden
vond plaats via de nieuwsbrief (dit jaar vijfmaal verschenen).
Locatie bijeenkomsten
Collectieve bijeenkomsten worden gehouden bij mensen thuis of in ateliers. Het streven is de
bijeenkomsten zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende provincies waarin leden woonachtig
zijn.

Werkgroepen

Er zijn in 2018 vier kenniscafe’s gehouden.
20 maart: atelierbezoek en presentatie bij een collectieflid.
6 juni : atelierbezoek en presentatie bij een collectieflid.
27 september: atelierbezoek bij Jimmy Veenhuus, die vertelde over zijn lichtinstallatie voor
Amsterdam Lightfestival, waarvan een prototype aanwezig was.
293november : atelierbezoek en korte workshop door een collectieflid.

Projecten

Residentieproject
Het residentieproject vond dit jaar plaats van 20 tot en met 24 augustus op Schiermonnikoog met als
overkoepelend thema: Het risico van de vrijheid.
Als aanloop op het project zijn er twee overlegbijeenkomsten geweest en een lezing door Henk
Harbers met het thema ‘het probleem van de wilsvrijheid’. Dit was een openbare bijeenkomst,
aanwezig publiek: 25. Op 04 juli was een orienterende excursie naar Schiermonnikoog voor de
deelnenemers.
In totaal hebben 11 leden meegedaan met dit project.
Week van het kunstenaarsboek ART=BOOK
13-20 oktober deden we mee aan de week van het kunstenaars boek met een expositie in galerie
KEIK, die daarna nog doorliep tot 14 december. Gedurende de week van het kunstenaarsboek was er
‘s middags iemand van de exposanten aanwezig . Aantal bezoekers lag dan tussen de 10 en 20.
Aantal deelnemers: 14

Vooruitblik

Kenniscafé
De kenniscafé’s zijn de basis van het collectief. Omdat er aan het residentieproject al een aantal
lezingen verbonden worden, zal de frequentie hierbuiten verminderen. Het kenniscafé-team wil in
2019 twee maal op excursie.
Toekomstige projecten
Residentieproject ‘Buitenmodel-voorstellen voor landschap’
Het residentieproject 2019 krijgt de vorm van een jaarprogramma met openbare lezingen, een
werkperiode en een eindexpositie die alle in Emmen zullen plaatsvinden. De openbare lezingen
belichten het begrip landschap vanuit landschap historisch, filosofisch en stedenbouwkundig
perspectief en dienen als voorbereiding op een werkperiode in Emmen van ca. een week.
Enige tijd later zullen de deelnemers de resultaten hiervan exposeren.

