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Etalage-expo

2016 was het eerste volledige kalenderjaar
van de Kunstuitleen. Dit jaar kon worden afgesloten met positief resultaat, mede door 34
uitleningen. Voor 2017 heeft de Kunstuitleen,
naast de al bekende, een aantal nieuwe activiteiten op stapel staan waarmee de bekendheid
verder vergroot gaat worden. Volg de berichtgeving in de media en op de website.

Benoeming voorzitter
Per 9 januari is Jeannette Dikkers benoemd
tot nieuwe voorzitter van de Kunstuitleen. Ze
woont in Harlingen en is voor een deel van
haar tijd werkzaam op de NHL als docent
Verpleegkunde. Jeannette heeft het afgelopen jaar meegedraaid als lid van de Werkgroep en is door haar actieve inzet al bij vele
onderdelen betrokken. Naast haar voorzitterschap is zij ook verantwoordelijk voor de PR
en Communicatie.
Jeannette heeft belangstelling voor kunst en
het is haar ambitie om samen met vrijwilligers en kunstenaars het aantal leners te vergroten en het aanbod van kunstenaars nog
beter zichtbaar te maken.

- t/m 2 april: Expositie van Herman van der 		
Made in Hannemahuis Harlingen
- 8 april: Vlootdag
- 9 en 10 mei: Opbouw nieuwe expo

Vlootdag zaterdag 8 april
Kunstuitleen HA-15 Harlingen presenteert
zich tijdens de Vlootdag. In de stand worden
door medewerkers en kunstenaars creatieve
activiteiten aangeboden voor kinderen en
volwassenen.
En… u houdt er iets aan over, u gaat niet met
lege handen naar huis.
De Kunstuitleen heeft een mooie kans gegre- Bent u benieuwd waar we te vinden zijn tijpen om een deel van het kunstaanbod te pre- dens de Vlootdag? Houd dan www.kunstuitsenteren in de etalage van een winkelpand leenharlingen.nl en Facebook in de gaten.
aan de Kleine Voorstraat/hoek Simon Stijlstraat, mooi zichtbaar voor het winkelende
publiek. Eigenaren Drost vonden het idee erg
leuk om de lege ruimte van hun winkel op
een creatieve manier te benutten. Zij zijn van
mening dat door de ingerichte etalage hun
pand goed gepresenteerd wordt.

Walking lunch
Zaterdag 19 november organiseerde de
Kunstuitleen een walking lunch voor kunstenaars en medewerkers. Door het succes is
besloten om dit voorjaar een dergelijke lunch
te herhalen.

Nieuwe expo: ‘Méér Kunst’
Dankzij de grote inbreng van vele kunstenaars
kon de Expo-groep weer een veelzijdige en
kleurige expositie samenstellen. Zo ontstaat
een goed beeld van de veelzijdigheid van de
kunstenaars van de Kunstuitleen. Voor elk wat
wils, nu te vinden op de 1e verdieping van de
bibliotheek in Harlingen.

Agenda 1e helft 2017

Nieuwe kunstenaars

De afgelopen maanden zijn drie nieuwe kunstenaars toegetreden tot de Kunstuitleen:
Kunstwerk van de maand Annette Bek maakt met ecoline zeefdrukken.
Sita Geerling uit Weakens maakt expressieve
Karen Apon, kunstenaar van de maand janu- Friese en Groningse landschappen.
ari, koos als Kunstwerk van de Maand febru- En Theo Schouten uit Hindeloopen creëert
ari het werk ‘Busy busy’ van Theo Schouten. ‘driedimensionaal geometrische belevingen’.

Interview met een lener
Sandra Gerritzen is lener bij de Kunstuitleen.
Ze heeft voor de tweede keer een kunstwerk
uitgekozen dat kleurrijk is en waarvan de afmeting goed past op de muur die Sandra thuis
op het oog heeft. Door de Kunstuitleen kunnen er steeds andere werken in huis hangen.
Een groot voordeel en nog een motief voor
Sandra om kunst van de Kunstuitleen te huren
omdat ze van afwisseling houdt. Zij raakt op
een permanent schilderij aan de muur uitgekeken.
Meer zien en horen over de ervaringen van
Sandra met de Kunstuitleen: Open de link op
de website.

Extra expo-mogelijkheid
In de Bibliotheek op de benedenverdieping
is de oranje muur beschikbaar om werk ten
toon te stellen van één kunstenaar, in aanvulling op de algemene expositie op de 1e
verdieping. De wandruimte is per direct
beschikbaar. Kunstenaars die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden bij
de Kunstuitleen.

