Stichting Kunstspoor Noord-Beveland

Activiteitenplan 2021
Stichting Kunstspoor heeft voor 2021 de volgende activiteiten op het programma:
1.
organiseren van het Kunstspoor 2021;
2.
samenwerken met andere kunstenaars en kunstenaarsorganisaties
en samenwerking met bedrijven;
3.
educatie;
4.
expositie in het gemeentehuis;
5.
organisatie van workshops;
6.
uitgave van nieuwsbrieven;
7.
actueel houden van de website met de gekoppelde facebookpagina;
8.
Maerlant Poëzieprijs.
1.

Organiseren van het Kunstspoor 2021

De jaarlijkse kunstroute met open ateliers van op Noord-Beveland gevestigde kunstenaars en hun
gastexposanten. In 2020 is weer een nieuwe deelnemer toegelaten. Deze kunstroute wordt goed
bezocht door kunstlie hebbers uit binnen- en buitenland.
2.

Samenwerken met andere kunstenaars en kunstenaarsorganisaties
en samenwerking met bedrijven.
Samenwerking met bedrijven die verblijfsaccommodaties kunnen bieden.
Arrangementen van horecabedrijven op Noord-Beveland.
In 2021 zal een bijdrage worden geleverd aan EEF, mits we een geschikte locatie kunnen
krijgen.
Verder zullen we samenwerken met andere kunstenaarsorganisaties in binnen- en buitenland.
Mogelijk met een uitwisseling, zodat de Noord-Bevelandse kunstenaars en dus ook NoordBeveland meer op de kaart komen te staan.

•
•
•
•

3.

Educatie

Het bestuur zet zich actief in om jeugd en jong talent te betrekken bij de jaarlijkse kunstroute. Zij
doet dit op de volgende wijze:
Het bestuur benadert de basisscholen op Noord-Beveland met een aanbod van gastlessen op het
gebied van beeldende kunst. Plan is ook deel te nemen aan de landelijke Kinderkunstweek.
4.

Expositie in het gemeentehuis.

Ook in 2021 willen wij de permanente expositie in het gemeentehuis van de gemeente NoordBeveland in Wissenkerke op basis van de bestaande regelgeving weer inrichten.
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5.

Organisatie van workshops

Het bestuur wil meerdere avonden organiseren, waarop bijvoorbeeld model getekend wordt.
Verder zullen we proberen gezamenlijk bijzondere exposities of evenementen te bezoeken.
Om ideeën op te doen en met elkaar erover van gedachten te wisselen.
6.

Uitgave van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven worden digitaal verzonden en zijn een communicatiemiddel om onze deelnemers
en vrienden informatie te verschaffen over regelgeving en activiteiten.
7.

Actueel houden van de website met de gekoppelde facebookpagina.

De website (inclusief Facebook) is hèt communicatiemiddel om onze deelnemers en
belangstellenden snel en duidelijk te informeren over de activiteiten van het Kunstspoor en haar
deelnemers.
8.

Maerlant Poëzieprijs

In 2021 wordt de driejaarlijkse Maerlant Poëzieprijs weer uitgereikt.
Vergaderingen en bijeenkomsten.
We zullen bestuursvergaderingen en deelnemersvergaderingen beleggen, in voldoende mate om
onze plannen en geplande activiteiten te kunnen realiseren.
We zullen in ieder geval een nieuwjaarsbijeenkomst en een evaluatievergadering houden.
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