Stichting DKOR – Kunstambassadeurs
Jaarverslag 2021
Sinds het ontstaan van Almere is veel aandacht besteed aan de verfraaiing van de openbare
ruimte. Inmiddels is de collectie buitenkunst gegroeid tot meer dan 150 kunstwerken. Ze zijn
onderdeel van iedere woonwijk, niet alleen in het centrum. Het is een ideale manier om de
bewoners in aanraking te brengen met beeldende kunst en cultuur.
De Kunstambassadeurs zijn inwoners van de stad. Ze vertegenwoordigen hun favoriete
kunstwerk. Ze hebben een speciale relatie met het kunstwerk, staan er dagelijks mee in
contact of hebben er een unieke ervaring mee. De Kunstambassadeur verdiept zich in het
kunstwerk en de kunstenaar en draagt deze kennis en passie graag uit.
Samen vormen de Kunstambassadeurs een netwerk en nemen deel aan culturele
activiteiten, evenementen en educatieve projecten. Tevens zorgen ze voor een actueel
overzicht en toezicht op de collectie kunstwerken. Zo wordt de kennis behouden en
doorgegeven.

Activiteitenoverzicht 2021
ErfgoedLezing 1e deel door Brans Stassen door het Erfgoedhuis
Het 1e deel van de lezing van Brans Stassen over de geschiedenis van de kunst in de
openbare ruimte en de vroegere Kunstcommissie werd georganiseerd door het Erfgoedhuis
op donderdagavond 28 januari. De lezing vond online plaats. Aanvankelijk stond deze lezing
gepland eind maart 2020, maar moest vanwege corona-maatregelen worden geannuleerd.
Overlijdensbericht
Op 2 februari jl. is Petra Dirkmaat overleden. Zij was Kunstambassadeur van de ‘Marbles’,
van kunstenaar Daan Roosegaarde, op het C. van Eesterenplein in Buiten. Ze meldde zich in
september 2019 aan gedurende onze pilot-periode.
Verhuizing
Stichting DKOR en de Kunstambassadeurs zijn verhuisd
van de Kunstlinie naar‘Kunst is Leuk’ op de Schutterstraat
17. Deze locatie is beter toegankelijk voor publiek.
Aanwezig: op donderdag van 10.00 – 15.00 uur.
Instafotowedstrijd Buitenkunst Almere
De fotowedstrijd op Instagram is in het najaar gestart.
Om fotografen meer tijd te geven inzendingen te doen is
de deadline doorgeschoven naar 4 april 2022.
https://www.kunstambassadeurs.nl/post/fotowedstrijdbuitenkunst-almere
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OUDER-KIND FESTIVAL op zondag 11 juli
Aanwezig tijdens het Ouder-Kind Festival op het Arnhemplein in Stedenwijk, op zondag 11
juli. Een marktkraam ingericht. Snoeckjes - kleine kunstwerkjes van Jan Snoeck - gemaakt
samen met de kinderen. Groot succes en volgend jaar zijn de Kunstambassadeurs weer van
de partij.
ANDERE FESTIVALS vanwege corona geannuleerd:
18 september
Tomatensoepfestival in Poort
24 september
Uitfestival in het stadshart
2 oktober
Groentesoepfestival in Buiten
NachtVisie
In de wintermaanden van 2020 stond de eerste editie van
Nachtvisie geprogrammeerd: avondrondleidingen in het
Beatrixpark langs de vier kunstwerken in de openbare ruimte!
Gedurende de wandeling konden de deelnemers met een
zaklamp de kunstwerken in het licht zetten. Ieder kunstwerk
zou worden geactiveerd door een interventie van een lokale
kunstenaar die de zintuigen zou prikkelen.
De nachtwandelingen in juni 2021, hartje zomer, plaats in
het Beatrixpark.
De route ging langs de vier kunstwerken in de openbare
ruimte uit de Collectie Almere:
• de ‘Entreepoort’ van Pjotr Müller,
• ‘Prometheus’ van Karien Vervoort
• ‘Present’ van Jerome Symons.
• ‘Nimis’ van Pjotr Müller,

Datums: zaterdag 12 juni, vrijdag 18 juni en zaterdag 19
juni. Tijden: Groep A om 22.00 uur en Groep B om 22.30
uur. Maximaal 15 deelnemers per groep.
Het was een groot succes, de rondleidingen waren snel
uitverkocht. Tijdens de eerste wandeling op 12 juni was
Pjotr Müller aanwezig.
Veel dank aan de kunstenaars die dit project tot een succes hebben gemaakt: Noortje Braat,
Linde Gadellaa, Vesna Dragojevic en Marcel Kolder & Mira Ticheler (CitySenses). En ook veel
dank aan de vrijwilligers. Na evaluatie is besloten om NachtVisie in de toekomst in de zomer
te organiseren en niet in de winter, zoals aanvankelijk het plan was.
NachtVisie is financieel ondersteund door het VSB Fonds, uit het wijkbudget Stad
West en de gemeente Almere.
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VTS Workshop (13 september) en VTS Basistraining (4 en 11 oktober)
Er waren 25 aanmeldingen voor de VTS Workshop van maandag 13 sept.
De data voor de gratis VTS Training: de maandagen 4 en 11 oktober van
10.00 – 16.00 uur (incl. lunch). Locatie: ‘Kunst is Leuk’. Veel
enthousiasme over de training. De 22 deelnemers hebben een officieel
certificaat van deelname ontvangen.
De VTS Workshop & Basistraining zijn financieel mogelijk gemaakt door het Fonds
voor Cultuurparticipatie.
Kunstkwartet Materialen Buitenkunst Almere
Het Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere is van
de drukker gekomen. We zijn er enorm trots op! Het
spel belicht het gebruik van de materialen in de
buitenkunst. Van ieder materiaal zijn er vier
spelkaarten gemaakt met twee ‘weetjes’, één ‘weetje’
gaat over het materiaal en één over een kunstwerk. In
totaal zijn het 16 materialen. De verkoopprijs bedraagt
€ 10,-. Het is te koop via VVV Almere en in ‘Kunst is
Leuk’.
Het Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere
is financieel mogelijk gemaakt door landelijke
Pr. Bernhard Cultuurfonds Monumenten.
Nieuwe website
Dankzij een corona-gerelateerde subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Erfgoedvrijwilligers hebben we de website een ‘boost’ kunnen geven. Het zal makkelijker
worden om online tickets te bestellen voor rondleidingen en er is een webshop. De site is
per 1 september in de lucht gegaan.
De corona-gerelateerde subsidie is verstrekt door het Fonds voor Cultuurparticipatie
Erfgoedvrijwilligers.
Lancering Kunstkwartet tijdens Steiger Festival op 8
en 9 oktober
Het Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere is
officieel gelanceerd tijdens het Steiger Festival.
Wethouder Hilde van Garderen van Cultuur heeft het
spel op vrijdag 8 oktober in ontvangst genomen en
wethouder Roelie Bosch van onderwijs op zaterdag 9
oktober. Op vrijdag waren de Kunstambassadeurs
Sjannie Gresnigt en Martina Meesters en op zaterdag
Otto Pasteuning en Diane Carp aanwezig om het spel te
promoten en te verkopen. De verkoopprijs bedraagt
€10,-. Het is te koop via VVV Almere en in ‘Kunst is
Leuk’.
Het Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere is financieel mogelijk gemaakt door
landelijke Pr. Bernhard Cultuurfonds Monumenten.
3

ErfgoedLezing 2e deel door Brans Stassen
Het 2e deel van de lezing van Brans Stassen over de
geschiedenis van de kunst in de openbare ruimte en
de vroegere Kunstcommissie werd georganiseerd
door het Erfgoedhuis van de gemeente Almere op
donderdagavond 28 oktober. De lezing vond live
plaats in het Cultuurhuis Buiten.
Atelierbezoeken
Eindelijk kon een aantal Atelierbezoeken worden
ingepland. Almeerse kunstenaars Siemen Bolhuis
en Jos Akkermans in Almere Buiten beten het spits
af. Beide ateliers liggen aan de Verfmolenstraat,
Siemen op nr. 78 en Jos op nr. 8. Datum: vrijdag 5
nov. Vijftien deelnemers bezochten de kunstenaars.

Follow-up VTS Basistraining
Voor de cursisten is een follow-up bijeenkomst georganiseerd op donderdag 25 november
van 13.00 – 15.00 uur in ‘Kunst is Leuk’. In januari 2022 zal er op een aantal scholen van het
primair onderwijs een pilot georganiseerd worden.
Dit wordt geregeld door Collage Almere.
Educatie
In 2021 zijn de eerste stappen gezet voor de Educatietak van de Kunstambassadeurs. Voor
het ontwikkelen van het educatieprogramma is Diane Carp aangetrokken. Zij ontwikkelde in
2021 onderandere de programma’s: … en …
Deze worden in 2022 gelanceerd.
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Onderzoek naar Hoge Ringen
Gedurende 2021 is er verkenning gedaan naar het verwijderen van de Hoge Ringen.
Midden jaren tachtig van de vorige eeuw, legde wegwerkers aan weerszijden van de ringweg
rond Almere geluidswallen aan. Willem van Dijk, destijds projectleider Wegen en Verkeer bij
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, opperde in een bouwvergadering over de aanleg
van geluidswallen langs de Hogering. Dit om de landschappelijke leegte op te vullen met een
object dat op de naam van de weg was geïnspireerd. Personeel van de aannemer nam de
uitvoering voor hun rekening. Een paar roestige stalen spuitbuizen, waar de bouwzand
doorheen werd gespoten, dienden als sokkel voor twee stalen ringen.
Het kunstwerk zonder titel, een letterlijke interpretatie van ‘Hoge Ring’, werd aan beide
zijden van de stadsautoweg op de geluidswal geplaatst. Geen sculptuur uit het kunstcircuit,
maar wel deel van het cultureel erfgoed.
De twee ronden ringen stonden aan iedere zijde van de weg en werkte als markering voor
iedere Almeerder die langsreed. De werken werden nationaal bekent doordat de buit van
een diamanten roof erin werd verstopt.
De Hogering wordt aan beide gesierd en ingekaderd door populieren, deze waren in
2015 verzwakt door een schimmelziekte en na een zware storm is besloten de bomen te
kappen en opnieuw aan te planten. Een bijgevolg was dat de Hogeringen nu in de volle
polderwind stonden en een zware storm op 15 november 2015 zorgde ervoor dat één van
de ringen was omgewaaid. Uit voorzorg werd ook de andere ring omgezaagd.
Na ons onderzoek zijn beide ringen teruggevonden; één ligt opgeslagen in naast de
Kringloper in Almere Kruidenwijk, de andere is verwerkt in een rotonde bij Almere Poort.
Momenteel bekijken de Kunstambassadeurs of de Hogeringen terug te plaatsen zijn.
In 2022 willen de Kunstambassadeurs een waardestelling laten schrijven door Susan
Douwma van Tante Tijdloos.

Collectie Almere – Jong Erfgoed
De kunstwerken uit het begin van Almere behoren tot het jonge erfgoed van de stad.
Zij reflecteren de tijdsgeest en verschillende kunststromingen die de stad heeft
meegemaakt. Deze zijn als boomringen in iedere wijk terug te lezen.
Met name de kunstwerken uit de RIJP-periode moeten als jong erfgoed worden erkent.
Gecontinueerd in 2022.
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Ondersteunende partijen
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