Stichting Kunstspoor Noord-Beveland
Activiteitenverslag 2019
Stichting Kunstspoor heeft in 2019 de volgende activiteiten op het programma gehad:
1. organiseren van het Kunstspoor 2019 (kunstroute);
2. samenwerken met andere kunstenaars en kunstenaarsorganisaties;
3. educatie;
4. expositie in het gemeentehuis;
5. uitgave van nieuwsbrieven;
6. actueel houden van de website met de gekoppelde facebookpagina;
7. workshops;
8. overzichtstentoonstelling van de in 2018 overleden kunstenaar Teun Nijkamp.
1.

Organiseren van het Kunstspoor 2019

In 2019 is voor de eenentwintigste keer de kunstroute georganiseerd langs galeries, ateliers en andere
locaties op Noord-Beveland. In totaal 23 locaties en 44 kunstenaars (deelnemers en gastexposanten).
Deze kunstroute heeft wederom plaatsgevonden op de twee laatste weekenden van augustus, te weten
17/18 en 24/25 augustus.
2.

Samenwerken met andere kunstenaars en kunstenaarsorganisaties

Kunstspoor heeft deze keer niet deelgenomen aan EEF. De locatie die ons was toegedacht, was niet
geschikt.
Uit Folkstone (GB) zijn 3 kunstenaars gevraagd om als gastexposant te komen exposeren. Zij hebben
geëxposeerd in De Rusthoeve.
3.

Educatie

In 2019 heeft Kunstspoor gastlessen door bij Kunstspoor aangesloten kunstenaars aangeboden aan de
basisscholen op Noord-Beveland. De scholen hebben hier geen gebruik van gemaakt.
4.

Expositie in het gemeentehuis

Op 26 en 27 maart is de expositie gewisseld in het gemeentehuis.
5.

Uitgave van nieuwsbrieven

Deelnemers van Kunstspoor zijn geïnformeerd over relevante zaken door middel van een professionele
digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is in 2019 negen maal verzonden.
Daarnaast is de folder van Kunstspoor in een oplage van 8000 stuks verspreid; deze bevatte 18 pagina’s.
6.

Actueel houden van de website met de gekoppelde facebookpagina

Alles wat er over Kunstspoor te weten is, staat op onze website www.kunstspoor.nl. Deze website is
zodanig opgezet dat hij ook goed mobiel te ontvangen en te bekijken is.
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7.

Workshops

De deelnemers en vrienden hebben kunnen deelnemen aan een (model)tekenavond.
8.

Overzichtstentoonstelling

Er is een overzichtsexpositie van Teun Nijkamp georganiseerd met de Katse kerk en de kinderen van Teun
Nijkamp. Er zijn daarvoor expositiepanelen gemaakt.
Deelnemersvergaderingen:
• Nieuwjaarsbijeenkomst
• Juni
• Oktober (evaluatiebijeenkomst)
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