Stichting DKOR –Kunstambassadeurs
Jaarverslag 2020
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 2020
Januari
Werkkamer in gebruik genomen in KAF, Esplanade 10, projectleiders zijn op donderdagen
van 9:00-17:00 aanwezig.
Donderdag 7 februari
Intakebijeenkomst voor nieuwe Kunstambassadeurs, in KAF, van 17.00 – 19.00 uur
Zaterdag 29 februari
Mark Wiechmann en Marie-Josée Röselaers hebben in het Stedelijk Museum in Amsterdam
een introductiecursus VTS Kunstbeschouwing gehad. Er zal subsidie aangevraagd worden om
de vrijwilligers de complete cursus aan te bieden.
Vrijdag 20 maart (geannuleerd vanwege corona en lockdown)
Lezing van bestuurslid Brans Stassen met het thema: De geschiedenis van de kunst in de
openbare ruimte ten tijde van de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP) en de
Adviescommissie Beeldende Kunst. Een samenwerking met het Erfgoedhuis van de
gemeente Almere. Locatie: Erfgoedhuis, Baltimoreplein 112 in Almere Buiten.
Woensdag 8 april (geannuleerd vanwege corona en lockdown)
Atelierbezoek bij Siemen Bolhuis en Frans van der Ven in Buiten. Om 13.00 uur verzamelen
bij Siemen, Verfmolenstraat 78. Om 15.00 - 17.00 uur naar Frans, Giraffeweg 14. Thema:
Wat komt er allemaal bij kijken om een bronzen beeld in de openbare ruimte te plaatsen.
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In mei (uitgesteld)
Presentatie van Bob Friedlander over het Oorlogsherdenkingsmonument van Marcel Smink
in Almere Haven. Bob was aanwezig bij alle dodenherdenkingen die er vanaf het begin van
Almere geweest zijn. Dat geeft een mooi overzicht van alle burgemeesters.
In juni (uitgesteld)
Fietstocht langs alle kunstwerken in Almere Haven.
Op 2 juli live bijeenkomst Kunstambassadeurs in het Buitenhuis, Baltimoreplein 106.
Voorstelrondje door de aanwezigen.
Introductie door bestuurslid Muriël van der Wal,
Kwartiermaker van het Buitenhuis
Voortgang Kunstambassadeurs Mark Wiechmann en Marie-Josée Röselaers
Pitches van 5 minuten door drie Kunstambassadeurs:
Otto Pasteuning ‘Een Berg van Licht’ van Jan Wolkers
Sandra Silva ‘Twee Vrouwen’ van Roy Villevoye en
Wim van Leeuwen ‘De Groene Kathedraal’ van Marinus
Boezem. Rondvraag en afsluitend drankje
Erfgoedparticipatie Faro
De Kunstambassadeurs is een voorbeeldproject als het gaat om burgerparticipatie. De
kunstwerken die in de RIJP-periode zijn gerealiseerd, moeten als jong erfgoed worden
aangemerkt en verdienen een beschermde status.
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro
Publicaties
Een aantal uitgeefprojecten is in de loop van het jaar gestart:
• het Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere,
• de Beeldenroute in het Centrum
• de Fietsroute langs alle Buitenkunst in Haven.
De Beeldenroute in het Centrum (€ 3,-) en de Fietsroute langs
alle Buitenkunst in Haven (€ 4,-) zijn inmiddels gedrukt. Te
koop bij VVV Almere en bij de boekhandel in Haven.
Wethouder Hilde van Garderen heeft een exemplaar van beide
routes in ontvangst genomen, als een feestelijke lancering.
Het Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere is
financieel mogelijk gemaakt door het het Prins Bernhard
Cultuurfonds Monumentenzorg. De Beeldenroutes door
de gemeente Almere.
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Informatiemappen
Iedere Kunstambassadeur krijgt een map met allerlei informatie over zijn of haar kunstwerk.
Het is de bedoeling dat de Kunstambassadeurs daar zelf van alles aan toevoegen.
100 Sleutelwerken BK Informatie
Eind 2019 deed het tijdschrift BK Informatie een oproep onder haar lezers om voordrachten
te doen voor sleutelwerken van naoorlogse beeldende kunst in de openbare ruimte. Dat
leverde een paar honderd nominaties op. Uiteindelijk is een lijst van 100 sleutelwerken
samengesteld die 13 maart bekend zijn gemaakt.
Drie kunstwerken van Almere staan op die lijst:
• 'Fallen' van Thom Puckey in de Filmwijk,
• 'De Groene Kathedraal' van Marinus Boezem in
Hout
• 'De Olifanten' van Tom Claassen in Buiten.
https://www.bkinformatie.nl/artikelen/lijst-100sleutelwerken-openbare-kunst-nl/
Activiteiten
In de zomerperiode stonden wandelingen in het centrum en fietsen langs de buitenkunst in
Haven op het programma. Vanwege corona is e.e.a. niet doorgegaan.
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 locale kunstenaar die de
zintuigen zou prikkelen. Helaas moest dit project driemaal worden geannuleerd en
doorgeschoven. Uiteindelijk vonden de nachtwandelingen in juni 2021.
Snoeck Expo: ‘De Vrolijke Mensen van Jan’
Omdat het Havenfestival in 2020 weer niet door kon gaan vanwege corona, is het initiatief
genomen om in de Anita Neve Galerie in Haven de
expositie ‘De Vrolijke Mensen van Jan’ te organiseren,
van 20 augustus tot en met zaterdag 17 oktober.
Kunstambassadeur en bestuurslid Hans Jan Dürr heeft
zijn eigen collectie kunstwerken van Jan Snoeck
geëxposeerd. Dürr heeft als architect vaak met Jan
Snoeck samengewerkt. Daarnaast heeft hij de collectie
van de kunstenaar gedigitaliseerd. ‘Het Gezin’ van Jan
Snoeck op de Markt in Haven is het eerste gerealiseerde
kunstwerk in Almere.
De Snoeck Expo is financieel ondersteund door Cultuurfonds Almere, uit het
wijkbudget Haven van de gemeente Almere en door Almere City Marketing.
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Publiciteit
Tweewekelijks verschijnt een rubriek in de de huis-aan-huiskrant 'Almere Deze week' onder
de naam ‘De Kunstambassadeur’. Daarin beschrijft een Kunstambassadeur zijn of haar
kunstwerk. Alle publicaties worden aan onze website toegevoegd, ook de filmpjes van KIJK
TV Almere. https://www.kunstambassadeurs.nl/
Monumentale kunst
Brans Stassen is een artikelenreeks gestart onder de titel ‘Kunstberichten’. De informatieve
stukjes vertellen de geschiedenis van de monumentale kunst in Almere ten tijde van de RIJP
en over de rol van de Adviescommissie Beeldende Kunst. Veel komt aan bod, van
geschiedenis tot kunstwerken, natuurlijk rijkelijk geïllustreerd met foto's en schetsen.
Educatie: Jonge Kunstambassadeurs
Twee CKV docenten van de mavo klassen van
Daltonschool Helen Parkhurst wilden kunst in de
openbare ruimte behandelen. In september 2020
vroegen ze Stichting DKOR of Kunstambassadeurs van
de kunstwerken dichtbij school hun verhaal bij het
kunstwerk aan hun leerlingen wilden vertellen. Het
DKOR team zag dit als een mooie kans voor een
eerste stap naar een samenwerking tussen de
Kunstambassadeurs en de Almeerse scholen. Diane Carp, kunstambassadeur en voormalig
educatiemedewerker van Museum de Paviljoens, werd ingeschakeld om deze pilot te
coördineren. DKOR gaat samen met Diane Carp de samenwerking met de Almeerse scholen
van het voortgezet en primair onderwijs verder uitbouwen.
Cursus VTS Kunstbeschouwing
De bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aangevraagde subsidie voor de cursus VTS
Kunstbeschouwing is toegekend. Dat betekent dat de basistraining in 2021 zal plaatsvinden.
Voor meer informatie: https://www.vtsnederland.org. Deze cursus is interessant voor
degenen die gaan meewerken aan een schoolproject.
Kunstkwartet Materialen Buitenkunst Almere
“Het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds heeft
besloten een bijdrage toe te kennen van maximaal
€5.000,-. Het project voldoet aan de gestelde
voorwaarden voor de regeling Themafonds
Erfgoedvrijwilligers. De adviseurs van het
Cultuurfonds zijn overtuigd dat met een bijdrage aan
dit initiatief de educatie en het publieksbereik van de
organisatie verder wordt versterkt. Daarnaast
waardeert men de betrokkenheid en grote inzet van
de vele vrijwilligers. Het is de bedoeling dat het
Kwartetspel Materialen Buitenkunst Almere gebruikt
zal worden tijdens het lesprogramma voor scholen dat ontwikkeld gaat worden door
educatiemedewerker Diane Carp.
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