Verslag activiteiten KC de Kolk 2019

Tot eind januari: groepstentoonstelling van abonnees op de nieuwsbrief van de Kolk,
professionele en amateurkunstenaars door elkaar
Februari: een viertal kennismakingsworkshop olv professionele kunstenaars. Te weten:
Sumi – e o.l.v Didi Overman; Etsen o.l.v. Cees Smit; sieraden maken door Sylvia
Blickman en Beeldhouwen in speksteen o.l.v Johanna van Steen
2 t/m 31Maart: 4 generaties Spierenburg . De Spaarndamse kunstenaarsfamilie
Spierenburg heeft vele talenten voortgebracht. Grootvader Leen, vader Léon en de
zoons Oscar en Tobias waren vertegenwoordigd in de tentoonstelling waarin het
accent zal lag op vader Léon.
6 Aprilt/m 5 mei: solo tentoonstelling van de Belgische schilder Willy van Eeckhout
11 mei t/m 9 juni: duotentoonstelling Nora van Klingeren en Miriam de Nijs
wandtapijten en stenen beelden
15 juni t/m 14 juli: Justyna Gaya schilderijen, Bob Eshuis foto’s en Sem Leutscher
keramiek
20 juli t/m 18 augustus: solo tentoonstelling Etta Maduro, schilderijen en objecten.en
betaalbare kunstbeurs. Evenals in de voorgaande jaren organiseerden we tegelijk
met de jaarlijks Kunstmarkten in Spaarndam een betaalbare kunstbeurs in de gang
en de achterkamer van de galerie.
24 en 25 augustus: Fleurig Vlieger Festijn. Voor de derde keer organiseerden we in
samenwerking met enkele ondernemers uit Spaarndam dit vliegerfeest. Op zaterdag
en zondag waren er een vijftal workshops waarin de kinderen zelf een kleine vlieger
kunnen decoreren o.l.v. een professionele kunstenaar. Op zondagmiddag, de
laatste zondag van de zomervakantie werden de vliegers opgelaten op het landje
van ijsclub Nova Zembla met bbq en ijs m.m.v. café Spaarndam en IJssalon Diga
31 aug t/m 29 sept groepstentoonstelling Peter Balm en Ruud Cornelisse schilderijen
en Thea Verstraten sculpturen
5 oktober t/m 3 november: Solotentoonstelling Milian van Stokkum, sculptuur en
schilderijen
9 november t/m 8 december: Maria Vashchuk schilderijen en Carrie Meijer grafiek en
tekening
14 december t/m 19 januari: Raymond Rutting persfoto’s
Salons: Halverwege elke tentoonstelling (behalve in juli en augustus) organiseerden
we zondagmiddagsalons. De salons vonden plaats in de Oude Kerk van Spaarndam
waar de galerie praktisch tegenaan leunt.
De exposanten houden daar een korte voordracht over hun inspiraties en fascinaties
afgewisseld met muziek of poëzie. De gasten hebben uitgebreid de gelegenheid
om met de kunstenaars kennis te maken.
Het programma wordt steeds in overleg en naar de voorkeur van de kunstenaars
samengesteld.

Scholenproject: jaarlijks organiseert KC de Kolk een tentoonstelling van werk van een
van de basisscholen van Spaarndam. Dit jaar was de Adalbertusschool aan de
beurt. Drie kunstenaars gaven aan alle groepen van de basisschool een korte
presentatie over hun vak.

