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Voorwoord

Natura
Onder dit thema gaan we in september de kunstmanifestatie
‘Kunststroming’ organiseren langs de Vlist van Schoonhoven naar
Haastrecht. Mooi is het dat we daarbij goede
samenwerkingspartners hebben gevonden om het project tot een
succes te maken. Over natuur gesproken. Ook dit jaar is weer een
Montmartre in het Loetbos.
In 2018 exposeren we op verzoek van de gemeente exposities in
De Tuyter in Krimpen aan den IJssel, met werk van een aantal
kunstenaars van onze vereniging. Er komen afwisselende
exposities, waarbij we ook jongeren gaan betrekken. We zijn als
vereniging maatschappelijk betrokken, door activiteiten voor
kinderen van vluchtelingen te ondersteunen. Kortom we gaan het
komende jaar naar buiten in letterlijke en figuurlijke zin.
Aarnout Rolloos, voorzitter
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Missie en Ambitie van de Krimpener Kunstwaard (KKW)

Missie
De missie van de Krimpener Kunstwaard is om de Krimpenerwaard te ontwikkelen tot een
voor kunstenaars en kunstminnend publiek aantrekkelijke regio.
Ambitie KKW
De Krimpener Kunstwaard heeft de ambitie een Bergen aan Zee te creëren in de
Krimpenerwaard. De wisselwerking tussen de kunst en de regio staat daarbij centraal:
• Van binnen naar buiten; hoe kunnen kunst en de aanwezigheid van beeldend
kunstenaars een stimulans zijn voor de regio.
• Van buiten naar binnen; hoe kan de regio een inspirerende stimulans zijn voor kunst en
kunstenaars.

Focus op een nieuwe fase : Verdiepen en verbreden
• In 2018 zetten we voort wat we in 2017 ingezet hebben namelijk een speler worden in de
regio.
• We richten ons op het bovenal helpen doorgroeien van onze kunstenaars. Zo zetten we
de regio op de kaart.
• Strategische prioriteiten in deze periode van 5 jaar (2015–2020) zijn onveranderd:
• Vergroten van de interactie tussen kunstenaars in de regio.
• De Krimpenerwaard als kunstregio ook buiten de Krimpenerwaard herkenbaar
maken.
• Inzetten op blijvende en toenemende aandacht voor kunst en cultuur bij de groepen:
Overheid, Onderwijs en Ondernemers (de 3 O’s) en het brede publiek.
• Aandacht voor jongeren in de regio – als lid en als doelgroep.

• Accenten komen wel anders te liggen in 2018 dan voorheen:
• We richten ons meer op het in de kijker zetten van de kunstenaars.
• Communicatie krijgt meer en prioritaire aandacht.
• We willen meer inzetten op kennisdelen en kwaliteitsverbetering via exposities.

Werken op 4 niveaus
• We werken aan deze strategische prioriteiten vanuit 4 niveaus:
• Individuele kunstenaars,
• Vereniging Krimpener Kunstwaard,
• Krimpenerwaard,
• Buiten de Krimpenerwaard.
• Dit zijn ook de 4 niveaus die we in het hiernavolgende beschrijven.

Werken op 4 niveau’s
Niveau 1 van 4: Kunstenaars

Op het niveau van Kunstenaars zetten we in op het volgende:
• Het aanbieden van kansen voor kunstenaars om zich te ontwikkelen en hun werk te
tonen:
• Door nieuwe expositiemogelijkheden te ontwikkelen en aan te bieden.
• Door mogelijkheden te onderzoeken om op projectbasis ontwikkelmogelijkheden
aan te bieden (bv. lezingen en masterclasses).
• In blijven zetten op activiteiten waarbij we leden met elkaar in contact brengen.
• Voortzetten succesvolle evenementen (dit jaar Kunststroming en Montmartre en
Kunstenaarscafe’s).
• Kunstenaarscafe’s worden georganiseerd rond specifieke activiteiten (presentatie,
lezing, opening, etc.).

Werken op 4 niveau’s
Niveau 2 van 4: Vereniging

Vereniging
• Beperkte aanpassingen in het bestuur (1 vacature).
• Blijven communiceren van de visie van de vereniging.
• Actief werven van commissies voor activiteiten helpen organiseren, bijvoorbeeld voor:
• Montmartre Loetbos.
• Kunststroming.
• Specifieke kunstenaarscafés.
• Foodfestival.
• Kleurrijke Kunstklas.
Hiermee:
• Vergroten we de betrokkenheid van leden.
• Ontlasten we het bestuur.

Werken op 4 niveau’s
Niveau 3 van 4: Krimpenerwaard

Krimpenerwaard
•

Versterken van de contacten die we in 2017 in de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan
den IJssel gelegd en ontwikkeld hebben.

• Samenwerking zoeken met bedrijfsleven (sponsoring, locaties, materiaal).
• Verbinding met initiatieven in de Krimpenerwaard doorzetten en eventueel uitbouwen (Promotie
Krimpenerwaard ,SynerKri en de Cultuurwerkplaats).
• Ook een expositiemogelijkheid/galerie aan de oostkant van de Krimpenerwaard openen.

Werken op 4 niveau’s
Niveau 4 van 4: Buiten de Krimpenerwaard

Buiten de Krimpenerwaard
• De Kunststroming vindt weer plaats in 2018, dat geeft nationale aandacht.
• Samenwerking zoeken met aanpalende regio’s,
• Museum Gouda.
• Kunstuitleen omringende gemeenten
• Blijven leggen van de verbinding tussen ‘stad en land’ ter inspiratie van kunstenaars in
de Krimpenerwaard en in de stad.

• Ruimte op de website om te laten zien dat kunstenaars buiten de Krimpenerwaard
actief zijn.
• Verkennen van de mogelijkheden om samenwerking te zoeken met Goud Asfalt en de
Firma van Drie.

Activiteiten en projecten 2018
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De activiteiten en projecten voor 2018 bouwen grotendeels voort op

Lobby en participatie
• Gemeenten, provincie.
• Promotie Krimpenerwaard/ Citymanagement Schoonhoven.
• Brede participatie in netwerken, promotie-evenementen, etc. Met name ook om
kunstenaars onder de aandacht te brengen. Daarbij past bijvoorbeeld het vinden van
expositiemogelijkheden.
Bijhouden culturele agenda
Website en maandelijkse nieuwsbrief.
Ledenvergaderingen
Eén ledenvergadering per jaar.

Activiteiten en projecten 2018
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Kunstwaard op evenementen en tentoonstellingen
• Foodfestival aan de Loet.
• Bijzondere activiteiten.
• Kleurrijke kunstklas.
Montmartre
Montmartre in het Loetbos.
Pand KrimpenerKunstwaard / Kunstbende
Het bestuur verkent of we tijdelijk een pand over kunnen nemen als
werkplaats/experimenteerruimte om te werken en te decoreren tot het moment van teruggave,
sloop of andere benutting.

Activiteiten en projecten 2018
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Vertellers onder het voetlicht (vertelfest)
We organiseren een vertelavond of –middag waarin vertellers van de Krimpener Kunstwaard binnen
een nog te bepalen thema verhalen vertellen.
Kunstenaarscafé/ontmoeting

Kunststroming
Exposities in De Tuyter
Onderdak aan het onverwachte
We zullen ons als bestuur en vereniging inzetten voor het geven van kunstlessen aan vluchtelingen.

Voorlopige Kalender 2018
Maand

Actviteit

Maand

Februari






Maart

 Expositie in De Tuyter

September

April






Oktober

Januari

Mei

Juni

Opstellen jaarplan, begroting etc.
Jaarvergadering 31 januari
Expositie Freek Higler in De Tuyter
Expositie in De Tuyter

Kunstenaarscafé
Expositie in De Tuyter
Start De Kleurrijke Kunstklas
Vertelfest

 Montmartre i.s.m. Foodfestival
 Expositie in De Tuyter

Actviteit

Juli

 Expositie in De Tuyter

Augustus

 Montmartre Loetbos ?






8/9 en 15/16 Kunststroming
Krimpenfestival
Expositie in De Tuyter
Expositie in De Tuyter

November

 Kunstenaarscafé
 Expositie in De Tuyter

December

 Ledenexpositie/actie De Tuyter

