De Stentor vrijdag 29 december 2006

Ermelose kids kunstzinnig
door WIJNAND KOOIJMANS
ERMELO
Vooral kleur is te zien op de expositie van Artista Kunstenaars en scholieren van
de Ermelose basisscholen.
De tentoonstelling wordt vrijdag 5 januari om vier uur geopend door
burgemeester Wiert Omta. Hij maakt ook de prijswinnaars bekend van de
kunstwedstrijd voor basisschoolleerlingen. Zij kunnen een creatieve middag
winnen voor de klas. De winnende werken maken deeluit van de expositie en
worden opgenomen in het bestand van de site Artista for Kids.
Deelnemers zijn de Ermelose kunstenaars Janny Hardeman, Fernanda Hulman,
Jaap Teunissen en Lizzie Teunissen. Verder Arie Beyer uit Hendrik Ido
Ambacht, Lyet Eikendal uit Putten, Claire Manche uit Nijmegen, Henk Pothoven
uit Nijkerk, Laura van Praat uit Oosterhout, Henny Tomassen uit Terschuur en
Henny Zwart uit Ede.
De expositie is open t/m 28 februari in de Dialoog aan het Raadhuisplein.
Zie ook: www.artista.nu
Het Kontakt donderdag 26 oktober 2006

Grootenboer exposeert
door Artista VOF
ERMELO - De schilderijen van de Ermelose kunstenares Anneke Grootenboer
zijn van vrijdag 3 november tot zaterdag 16 december te zien in Dorpshuis
Molijn de Groot aan de Dokter Schutslaan 2 in Nunspeet.
Zij Exposeert samen met Jan Toter die zijn etsen tentoonstelt. De expositie wordt
om 16.00 uur geopend door Ad kuijpers, beeldend kunstenaar en directeur van de
Vrije Academie Nunspeet.
Anneke Grootenboer is begonnen in 't Klooster in Harderwijk met model- en
portrettekenen. Zij is afgestudeerd in de richting tekenen en schilderen aan de
Vrije Academie Nunspeet. Grootenboer werkt met olieverf, die zij onverdund
gebruikt. De kunstwerken zijn allemaal op doek geschilderd. De expositie is te
bezichtigen van maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur, op
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur of na telefonisch overleg (0341-263707)
Het Kontakt donderdag 5 oktober 2006

Kunstwedstrijd voor basisscholen
ERMELO - Artista VOF heeft in samenwerking met Het Ermelo’s Kunstcentrum
alle kinderen uit het Ermelose basisonderwijs uitgenodigd om via school mee te
doen aan een kunstwedstrijd. Het thema is: “Beleef je eigen kunst”. De leerlingen

worden ingedeeld in vier categorieën: groep 1,2, groep 3,4, groep 5,6 en groep
7,8. Van elke categorie kan een leerling een creatieve middag winnen voor de
hele groep. De jury - die bestaat uit Esther Koppe, Anneke kamerling, Netty
Lanser en John Spek - zal twee kunstwerken uitkiezen om deel te nemen aan de
expositie van Artista VOF van 5 januari t/m 28 februari 2007 in de Dialoog aan
het Raadhuisplein in Ermelo. De acht kunstwerken worden opgenomen in het
bestand van de site www.artista.nu voor Kids. Dit betekent de start van een
speciale afdeling van ArtistaVOF met kunst speciaal van en voor kinderen. De
prijsuitreiking door burgemeester Wiert Omta vindt plaats op 5 januari 2007 in
de Dialoog tijdens de opening van de expositie.Basisscholen kunnen zich tot 25
oktober a.s. aanmelden via info@artista.nu.
De Stentor woensdag 4 oktober 2006

Centrum in teken van kunst
door WIJNAND KOOIJMANS
4 OKTOBER 2006 - ERMELO - Het Ermelo’s kunstcentrum moet medio april
2007 concrete vormen hebben aangenomen. Dat is het streven maar het halen van
deze termijn is sterk afhankelijk van de vraag of en wanneer een geschikte locatie
is gevonden. Er is inmiddels een bestuur geïnstalleerd dat de verdere
voorbereidingen voor rekening neemt.- Het kunstcentrum is een initiatief van de
Ermelose kunstenaars Anneke Kamerling en Esther Koppe. Doelstelling is de
Ermelose kunst op de kaart te zetten. Verder willen ze meer interesse kweken bij
het publiek voor de kunst en de kunst dichter bij de mens brengen.
Het centrum moet bestaan uit een kantoor, een ontmoetingsruimte annex
kunstenaarssociëteit, een expositieruimte en een multifunctionele werkruimte.
Vanuit het kantoor moet het centrum worden bestuurd maar het moet tevens
voorzien in de behoefte aan een overkoepelende organisatie voor Ermelose
kunstenaars met een eigen website, bemiddeling bij de verhuur en verkoop van
kunstwerken en ondersteuning bij de organisatie van exposities.

Activiteiten
De expositieruimte moet zo worden ingericht dat mensen gemakkelijk binnen
lopen maar dat het ook een plek is waar professionele kunstenaars hun werk
kunnen exposeren. In de werkruimte moeten creatieve activiteiten worden
ontwikkeld voor zowel jong als oud.
Bij het zoeken naar een geschikte ruimte is mede een beroep gedaan op de
gemeente en woningstichting De Groene Zoom. Er zijn al wel enige geschikte
locaties gevonden maar suggesties blijven welkom als het gaat om het vinden van
een geschikt onderkomen.
De financiering van het project is door het bestuur uit handen gegeven aan het
bedrijf Direction BV in Putten op basis van 'geen succes, geen geld.' Het bedrijf
heeft de nodige ervaring op gebied van het binnen halen van subsidies.

De opening moet in ieder geval gepaard gaan met een toepasselijke expositie. Na
vijf jaar moet dan worden bekeken of met het centrum het gewenste doel is
bereikt en welke mogelijkheden er zijn voor de verdere toekomst.
Het gevormde bestuur bestaat uit Georges d'Aulnis de Bourouill (voorzitter),
Rien Harmsen (penningmeester), Nur van Dompseler (secretaris) en Esther
Koppe en Anneke Kamerling als bestuursleden.
Ermelo's Weekblad woensdag 4 oktober 2006

Kunstwedstrijd voor kinderen
ERMELO - Alle kinderen uit het Ermelose basisonderwijs worden uitgenodigd
mee te doen aan de kunstwedstrijd van Artista VOF in samenwerking met Het
Ermelo’s Kunstcentrum.Het thema voor deze wedstrijd is: “Beleef je eigen
kunst”. Maak wat je wilt laten zien aan de wereld. Vier kinderen kunnen een
creatieve middag winnen voor zijn of haar hele groep en er worden 2 winnende
kunstwerken door de jury uitgekozen om deel te nemen aan de expositie van
Artitsta VOF, van 5 januari tot en met 28 februari 2007 in de Dialoog. Ook zullen
deze 8 kunstwerken opgenomen worden in het bestand van de site
www.artista.nu voor Kids. Dit zal tevens de start betekenen van een speciale
afdeling van ArtistaVOF met kunst speciaal van en voor kinderen.
Burgemeester Omta reikt 5 januari 2007 in de Dialoog de prijzen uit, tijdens de
opening van de expositie van Artista VOF.
De scholen kunnen zich nog vóór 25 oktober a.s. aanmelden om deel te nemen
via info@artista.nu
Het Kontakt donderdag 14 september 2006.

Ermelo's Kunstcentrum lanceert projectplan
Georges d'Aulnis de Bourouill voorzitter stichting
ERMELO - Anneke Kamerling en Esther Koppe hebben vorige week donderdag
in de Dialoog aan het raadhuisplein in Ermelo het projectplan voor het Ermelo's
Kunstcentrum gepresenteerd. De avond was een vervolg op het Kunstforum.
Anneke Kamerling en Esther Koppe zijn de initiatiefneemsters van de kunstsite
www.artista.nu. Het plan werd door zowel kunstenaars, kunstliefhebbers en
afgevaardigden van de gemeente Ermelo zeer positief ontvangen. Het plan heeft
als doelstelling de Ermelose kunst op de kaart te zetten, de interesse van het
publiek wekken, c.q. vergroten betreffende de beeldende kunst en vooral de
toegankelijkheid tot de beeldende kunst laagdrempeliger maken. Het Ermelo's
kunstcentrum zal een eenheid vormen uit vier onderdelen: kantoor van 120
vierkante meter waaruit het centrum bestuurd en de bijbehorende administratie
gevoerd zal worden en dat tevens zal voorzien in de behoefte aan een
overkoepelende organisatie voor de Ermelose kunstenaars, met een eigen website

en bemiddeling in verhuur en verkoop van kunstwerken en de organisatie van
exposities. Een ontmoetingsruimte, in open verbinding met de expositieruimte,
een kunstenaarssociëteit om publiek en kunstenaars nader tot elkaar te brengen en
inspiratie op te doen. Een laagdrempelige expositieruimte waar men makkelijk
even binnenloopt en waar ook non professionele kunstenaars de mogelijkheid
zullen krijgen hun werk te exposeren. Een multifunctionele werkruimte, voorzien
van allerhande benodigde materialen, waar creatieve activiteiten zullen
plaatsvinden voor jong en oud.

Bestuur
Voor de op te richten stichting is inmiddels een bestuur samengesteld. Voorzitter
is Georges d'Aulnis de Bourouill. Hij is vader van 4 kinderen en houdt zich bezig
met het restaureren van hout en de oude ambacht marmeren. Hij geeft hierin les
aan de volksuniversiteit. Georges d"Aulnis de Bourouill is beeldhouwer en
schilder. Penningmeester is Rien Harmsen, die werkzaam is bij de CBB. Er zal
nauw worden samengewerkt met scholen, ouderenorganisates, de toeristische
sector, de Volksuniversiteit en lokale kunstinitiatieven, bedrijven en instanties.
Om het Ermelo's Kunstcentrum te kunnen huisvesten wordt momenteel gezocht
naar een geschikte locatie. Meer informatie over Het Ermelo's Kunstcentrum is te
lezen op de website www.artista.nu.
Voor vragen en suggesties betreffende een geschikte locatie kan men zich
wenden tot Anneke Kamerling of Esther Koppe (0341-554979 of 06-22501731)
of mailen naar info@artista.nu.
Ermelo's Weekblad woensdag 13 september 2006

Kunstcentrum krijgt vorm
Ermelo - Het Ermelo's Kunstcentrum krijgt vorm. De eerst lege schildersdoeken
die een blanco kunstbeleid in Ermelo illustreerden, waren donderdag bij de
tweede bijeenkomst in de primaire kleuren geschilderd. Ze stonden symbool voor
het projectplan dat initiatiefnemers Anneke Kamerling en Esther Koppe
presenteerden.

Het initiatief van Anneke en Esther voor een Ermelo's Kunstcentrum krijgt
vorm.
FOTO: GRIETJE-AKKE DE HAAS

Het plan kwam mede tot stand door de ideeën die tijdens de eerste bijeenkomst
waren gelanceerd of aangedragen via de e-mail. Het doel is om de Ermelose
kunst op de kaart te zetten in samenwerking met de kunstenaars. In de toekomst
is het de bedoeling dat het kunstcentrum een regionale functie krijgt. Speerpunten
zijn de kunst laagdrempelig te maken voor publiek, een overkoepelende
organisatie voor alle Ermelose kunstenaars, een kantoor, een ontmoetingsplaats,
doorlopende exposities, een geschikte werkplek voor het maken van kunst, atelier
en materiaalverhuur, creatieve activiteiten, kunsteducatie en samenwerking met
diverse partijen.De belangstellenden waren tevreden over het plan. Om de
doelstellingen te realiseren is de ruimte van cruciaal belang, waren ze van
mening. De initiatiefnemers zeiden de ambitie te hebben voor groot te gaan. Het
bestuur van de op te richten stichting gaat dit voor haar rekening nemen. Naast de
initiatiefnemers maakt Georges d'Aulnis de Bourouill als voorzitter deel uit van
het bestuur. Naar een penningmeester en secretaris wordt nog gezocht. Voor alle
informatie: www.artista.nu.
Ermelo's Weekblad woensdag 30 augustus 2006

Ermelo's Kunstcentrum
ERMELO - In de Dialoog wordt donderdag 7 september het vervolg op het
Kunstforum gehouden. De avond begint om 20.00 uur en is bedoeld voor alle
kunstenaars en kunstliefhebbers die Ermelo rijk is.
De Initiatiefneemsters Anneke Kamerling en Esther Koppe zullen hun plannen
bekendmaken voor "Het Ermelo's Kunstcentrum".Na het presenteren van het
projectplan is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en het
aandragen van aanvullende ideeën en suggesties.
Om "Het Ermelo's Kunstcentrum te kunnen realiseren worden tenminste drie
leden - voorzitter, secretaris en penningmeester - voor het bestuur van de
stichting gezocht.
Het Ermelo's Kunstcentrum is bedoeld om te komen kijken naar exposities, te
filosoferen over kunst, maar ook om creatieve uiting te geven aan ideeën en zelf
aan de slag te gaan en om eigen werk te exposeren.
Meer informatie www.artista.nu of 06-22501731 of mailen naar info@artista.nu.
De Stentor maandag 28 augustus 2006

Ermelo krijgt zijn eigen Kunstcentrum
door WIJNAND KOOIJMANS
ERMELO
In Ermelo wordt donderdag 7 september het plan voor Het Ermelo's
Kunstcentrum bekend gemaakt.
Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst voor alle kunstenaars en kunstliefhebbers die

de gemeente rijk is. Het centrum is een initiatief van Anneke Kamerling en
Esther Koppe van de kunstsite www.artista.nu. Om het centrum te realiseren zijn
de initiatiefneemsters op zoek naar tenminste drie kandidaten voor het dagelijks
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Het Ermelo's Kunstcentrum is volgens de twee een verrijking voor de gemeente
en voorziet in een lokale behoefte. Ook nemen zij aan dat het inwoners van
Ermelo inspireert en activeert als het gaat op het gebied van de beeldende kunst.
Het centrum moet gaan bestaan uit kantoor, ontmoetingsruimte, expositieruimte
en werkruimte. Iedereen moet welkom zijn om te kijken naar exposities, te
filosoferen over kunst, maar zeker ook om te beleven wat het is om creatieve
uiting te geven aan ideeën en zelf aan de slag te gaan en om eigen werk te
exposeren.
Meer informatie over het Kunstcentrum en de vacatures is te lezen op de site van
de beide initiatiefneemsters. Voor vragen en aanmeldingen kan worden gebeld
met Anneke Kamerling, tel. 06-22501731. Ook kan worden gemaild naar het
adres info@artista.nu .
Het Kontakt donderdag 24 augustus 2006

Artista maakt plannen kunstcentrum bekend
Expositieruimte, werkruimte, kantoor en ontmoetingsruimte
ERMELO - De initiatiefneemsters Anneke Kamerling en Esther Koppe van de
kunstsite www.artista.nu maken donderdag 7 september in "De Dialoog" aan het
raadhuisplein in Ermelo hun plannen bekend voor het Ermelo's "kunstcentrum".
De avond wordt gehouden voor alle kunstenaars en kunstliefhebbers en is een
vervolg op het eerder gehouden kunstforum. De avond heeft plaats in zaal negen
van "De Dialoog" en begint om 20.00 uur. Wie zich nog niet heeft aangemeld
voor de vervolgavond op het kunstforum kan zich alsnog via de website
www.artista.nu aanmelden. Het opgestelde projectplan zal gelanceerd worden
waarna ruimschoots gelegenheid zal zijn tot het stellen van vragen en het
aandragen van aanvullende ideeeën en suggesties.
Om het Ermelo’s "Kunstcentrum" te kunnen realiseren zijn Esther Koppe en
Anneke Kamerling op zoek naar tenminste drie leden - voorzitter, secretaris en
penningmeester – voor het bestuur van de stichting. De vacature staat op de
website www.artista.nu. Het Ermelo’s kunstcentrum zal volgens de
initiatiefneemsters een verrijking zijn voor de gemeente Ermelo. Het voorziet in
de lokale behoefte en zal de inwoners van het dorp inspireren en activeren op het
gebied van de beeldende kunst. Het Ermelo’s kunstcentrum zal een eenheid
vormen, bestaande uit vier onderdelen: kantoor, ontmoetingsruimte,
expositieruimte en werkruimte. Ermeloers, jong en oud, kunstenaars en
kunstliefhebbers zijn allemaal welkom om in het kunstcentrum te komen kijken
naar exposities, te filosoferen over kunst, maar zeker ook om te beleven wat het

is om creatieve uiting te geven aan ideeën en zelf aan de slag te gaan in het
kunstcentrum en om eigen werk te exposeren.
Meer informatie over het kunstcentrum is te lezen op www.artista.nu.
Voor vragen en aanmelding kan men zich wenden tot Anneke Kamerling 0622501731 of mailen naar info@artista.nu .
Ermelo's Weekblad woensdag 23 augustus 2006

Bestuursleden Kunstcentrum
ERMELO - De twee Ermelose vrouwen die het Ermelo's kunstcentrum van de
grond willen tillen, Esther Koppe en Anneke Kamerling, zijn naarstig op zoek
naar bestuursleden voor de stichting.
De vacature staat op de website www.artista.nu. Reacties zijn van harte welkom.
Wie zich nog niet aangemeld heeft voor de vervolgavond op het kunstforum, kan
dit eveneens op de website doen. De vervolgavond wordt gehouden op 7
september om 20.00 uur in zaal 9 van de Dialoog.
Het Kontakt donderdag 29 juni 2006

Draagvlak voor Kunstcentrum
ERMELO - Uit reacties van 28 kunstenaars bleek vorige week donderdag tijdens
het eerste Ermelose 'Kunstforum' in 'De Dialoog' dat er draagvlak is voor een
kunstcentrum.
Het kunstcentrum zou overdag en 's avonds moeten bruisen van de kunst. het zou
moeten bestaan uit een sociëteit, een expositie- en werkruimte waar ook creatieve
activiteiten voor Ermeloërs en toeristen plaats kunnen vinden en een
inloopcentrum waar iedere kunstliefhebber zijn ei kwijt kan. Het liefst op een
centraal gelegen en goed bereikbare plek in het dorp. Op dezelfde avond werd in
de Ermelose gemeenteraad de kunstnota 2006-2010 besproken. De informatie
betreffende het 'Kunstforum' werd aan de gemeenteraad uitgereikt. Blijkbaar
wekte dit de interesse, want verschillende raadsleden en belangstellenden
kwamen in de loop van de avond op het 'Kunstforum' en lieten zich positief uit
over het initiatief. Initiatiefneemsters Anneke Kamerling en Esther Koppe van de
kunstsite www.artista.nu gaan nu werken aan een projectplan om het
kunstcentrum te realiseren. Als vervolg op het 'Kunstforum' wordt donderdag 7
september om 20.00 uur in 'De Dialoog'aan het Raadhuisplein in Ermelo een
tweede bijeenkomst gehouden om het projectplan te bespreken. Wie deze avond
wil bijwonen, kan zich aanmelden bij Esther Koppe of Anneke Kamerling
info@artista.nu .
Ermelo's Weekblad woensdag 28 juni 2006

Kunstbeleid Ermelo kan wel lik verf gebruiken

ERMELO – Het Kunstforum Ermelo dat donderdag 22 juni in de Dialoog werd
gehouden is een succes geworden. Er kwamen maar liefst 28 kunstenaars op af.
De initiatiefneemsters, Anneke Kamerling en Esther Koppe van de kunstsite
www.artista.nu zijn zeer tevreden over de opkomst en het verloop van de
avond.Voorzitter Rob Hurink had de leiding over de avond met vier
brainstormsessies over uiteenlopende kunst gerelateerde onderwerpen. De
conclusie was dat het Ermelose kunstbeleid wel een nieuwe lik verf kan
gebruiken.Op dezelfde avond werd in de Ermelose gemeenteraad de kunstnota
2006-2010 besproken. De informatie betreffende het Kunstforum Ermelo is aan
de gemeenteraad uitgereikt en voor kennisgeving aangenomen. Blijkbaar heeft dit
de interesse gewekt, want verschillende raadsleden en belangstellenden kwamen
in de loop van de avond op het Kunstforum en lieten zich positief uit over het
initiatief.
Uit reacties van de samengekomen kunstenaars blijkt dat er draagvlak is voor een
Ermelo’s Kunstcentrum. Een kunstcentrum dat overdag en ’s avonds bruist van
de kunst en dat de Ermelose kunst op de kaart zal zetten. Een Kunstcentrum met
een sociëteit, expositieruimte en werkruimte, waar ook creatieve activiteiten voor
Ermeloers en toeristen kunnen worden gehouden. Het moet een inloopcentrum
worden, waar iedere kunstliefhebber zich welkom voelt en zijn ei kwijt kan. Het
liefst op een centraal gelegen en goed bereikbare plek in het dorp. Met de
positieve uitkomst van het Kunstforum Ermelo zal nu gewerkt gaan worden aan
een projectplan om het Ermelo’s Kunstcentrum te realiseren. Alle ingrediënten
zijn ervoor aanwezig en het begin is er. De deskundigheid is er. Het
enthousiasme is er en de bereidheid is er. Als vervolg op het Kunstforum Ermelo
zal op 7 September 2006 om 20.00 uur in de Dialoog een tweede bijeenkomst
gehouden worden om het projectplan te bespreken. Wie deze avond wil
bijwonen, kan zich aanmelden bij Anneke Kamerling 06-22501731,
annekekamerling@artista.nu
Het Kontakt donderdag 22 juni 2006

Initiatiefneemsters beginnen blanco aan 'kunstforum'

Anneke Kamerling (rechts) en Esther Koppe luisteren vooral naar ideeën
van anderen
foto Jan de Roo Fotografie
door Alex Gentjens
Ermelo - Eigen ideeën hebben ze zat, maar de lippen houden ze stevig op elkaar.
Anneke Kamerling en Esther Koppe zijn de initiatiefneemsters van het
‘kunstforum’ dat donderdagavond 22 juni in De Dialoog aan het Raadhuisplein in
Ermelo gehouden wordt.Die avond willen Kamerling en Koppe voornamelijk
luisteren naar de ideeën en inbreng van anderen. Wie zijn al die Ermelose
kunstenaars, wat leeft er bij ze en wat willen ze? Dat is het doel van het forum.
“Met het kunstforum willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
samen te werken en wie belangstelling heeft om mee te doen”, zegt Anneke
Kamerling. “De politiek bepaalt waar het geld naartoe gaat. Als wij kunnen
samenwerken, dan kun je in de politiek misschien verandering brengen zodat er
wél geld beschikbaar komt. Misschien maakt dit kunstforum veel los.”
Kamerling en Koppe leiden het kunstforum zelf niet. Bewust maken ze die avond
deel uit van het publiek. Om de ideeën die ze zelf hebben niet op te dringen. Na
lang aandringen noemt Koppe ‘kunstenaars en scholen dichter bij elkaar brengen’
een voorbeeld van wat men met het kunstforum eigenlijk wil bereiken.
Esther Koppe (links) en Anneke Kamerling, de initiatief- neemsters van het
kunstforum, stappen de avond ‘blanco’ in. “Het moet een ding worden van de
kunstenaars.”Maar Kamerling en Koppe sluiten niet uit dat dit kan leiden tot een
breed ‘kunstenaarscollectief’ waar ook theater, dans en muziek in thuis horen.
“Maar dat moet dan gedragen worden door anderen”, zegt Kamerling. “Je moet
ergens beginnen”, zegt Koppe. “Dit is het begin van het begin. Wij zijn zelf ook
erg nieuwsgierig naar donderdagavond.” “Je moet een plan maken en dan kun je
naar de provincie stappen.” Plannen maken alleen volstaat niet. “Je moet je
plannen ook uitvoeren”, zegt Esther Koppe. “Je moet de wil hebben om er tijd en
energie in te stoppen.”

Artista
Anneke Kamerling en Esher Koppe zijn niet aleen de initiatiefneemsters van het
kunstforum. Ze hebben ook een eigen website - www.artista.nu. “Het idee om
Artista te starten, is in februari ontstaan”, zegt Anneke Kamerling. “Er wordt
meer gemaakt dan wat je ziet”, vertelt Esther Koppe. “Kunstenaars hebben geen
zin of tijd om te leuren met hun spullen. Daarom zijn wij met deze site gestart:
om ze te helpen met verhuur en verkoop.”Artista zorgt ook voor de administratie
er omheen en organiseert exposities en workshops.Kamerling en Koppe zeggen
het niet met zoveel woorden, maar in Ermelo zou bijvoorbeeld een
expositieruimte moeten komen. Want die is er (nog) niet en dat is een gemis.
“Het moet een ding worden van de kunstenaars”, zegt Esther Koppe. “Met de
aangedragen ideeën kun je aan de slag. Al die creatieve mensen gewoon hun ding

laten doen, is een gemiste kans voor een dorp als Ermelo.”

Beleid
“In Harderwijk, Putten, Elspeet en zelfs in Garderen gebeurt meer op kunstgebied
dan in Ermelo”, stelt Anneke Kamerling vast. “Ermelo mag niet ontbreken in dat
rijtje”, vindt ze. Kamerling en Koppe leggen uit waarom samenwerking tussen
kunstenaars zo belangrijk is. “Wij hebben al geïnformeerd bij de provincie en er
is subsidiegeld beschikbaar”, zegt Anneke Kamerling. De gemeente Ermelo heeft
geen kunstbeleid. “En dat is niet zoals het hoort”, vindt Koppe. “Dat is een
gemiste kans voor anderen die er misschien baat bij hebben. ‘Kunst brengt
mensen bij elkaar’Want kunst brengt mensen bij elkaar in deze erg zelfzuchtige
wereld.” In eerste instantie werden voor dit kunstforum enkel de beeldende
kunstenaars uitgenodigd.
De Stentor maandag 19 juni 2006

Kunstforum moet krachten bundelen
door WIJNAND KOOIJMANS
ERMELO
Het ontbreken van een actief kunstbeleid in de gemeente Ermelo heeft twee
kunstenaars ertoe gebracht een kunstforum te houden.
Doel van dit forum is om Ermelose kunstenaars dichter bij elkaar te brengen en
onderlinge samenwerking te optimaliseren. Het forum wordt gehouden in De
Dialoog aan het Raadhuisplein in Ermelo en begint donderdagavond 22 juni om
acht uur. Het betreft een initiatief van Anneke Kamerling en Esther Koppe. Zij
hebben hierover eerst een gesprek gevoerd met verantwoordelijk wethouder Peter
Meijer van de gemeente Ermelo. De twee hebben tevens de kunstsite
www.artista.nu opgezet. Kamerling en Koppe verwachten dat met een actieve
kunstgroep de Ermelose beeldende kunst toegankelijker kan worden gemaakt
voor het publiek. Ze willen onder meer exposities, workshops en educatie gaan
promoten. Tijdens het kunstforum willen Esther en Anneke graag horen wat er
speelt onder de Ermelose kunstenaars. Daarnaast hebben ze zelf ook plannen en
ideeën. Zo denken ze aan het tot stand komen van een overkoepelende
organisatie voor alle Ermelose kunstenaars. Het liefst vanuit een centraal gelegen
ruimte in het dorp Ermelo, waar ook exposities kunnen worden gehouden. Daar
moeten verder creatieve activiteiten kunnen worden opgezet voor onder meer
scholen en toeristen.
Op de website zijn kunstwerken van zowel professionele kunstenaars als
hobbyisten te zien. De werken worden tevens te koop of te huur aangeboden.
Daarnaast willen de twee exposities opzetten voor andere kunstenaars, zodat die
zich zelf geheel kunnen concentreren op de vervaardiging van beeldende kunst.
Beiden zijn tot voor kort actief geweest in twee verschillende galeries. Esther is

afgestudeerd aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Nunspeet. Anneke
Kamerling is binnenhuis- architecte en studeerde af aan de Rietveld Academie.
Ermelo's Weekblad woensdag 14 juni 2006

Forum voor kunst
ERMELO - Het Ermelose publiek mag haar mening ventileren tijdens het
kunstforum op 22 juni in de Dialoog. Bovendien is het meteen een mooie
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en de onderlinge samenwerking te
stimuleren.
Ermelo heeft geen actief kunst- beleid, vinden Anneke en Esther. Tot die
conclusie kwamen ze met de lancering van Artista, een kunstsite voor
kunstliefhebbers. De site www.artista.nu is bedoeld om het publiek te
interesseren voor beeldende kunst en die laagdrempelig aan te bieden. Met het
kunstforum gaan de vrouwen nog een stap verder. "Er zijn in Ermelo heel veel
mensen kunstzinnig bezig, maar ze kennen elkaar nauwelijks. Voor hen is er geen
centrale plek en nauwelijks expositieruimte in Ermelo. Daarom hebben we het
kunstforum bedacht." Zonder de bijeenkomst een bepaalde richting op te praten,
barsten Esther en Anneke zelf van de ideeën. "Wij hopen te kunnen zorgdragen
voor een overkoepelende organisatie voor alle Ermelose kunstenaars. Het liefst
vanuit een centraal gelegen ruimte in het dorp, waar ook exposities gehouden
kunnen worden. Daarnaast moeten er creatieve activiteiten voor scholen en
toeristen plaats kunnen vinden. Kortom een kunstplek waar iedere
kunstliefhebber zich welkom voelt en zijn of haar ei kwijt kan."

Anneke en Esther barsten zelf van de ideeën

ERMELO - Veel Ermeloers zijn kunstzinnig actief, zowel professioneel als nietprofessioneel. Wedden dat het gros van de bevolking daar geen idee van heeft?
Dat is wel erg jammer, want zo lopen we met zijn allen misschien wel heel mooie
kunst mis. Anneke Kamerling en Esther Koppe nemen met een kunstforum het
voortouw, om de kunstenaars dichter bij de mensen te brengen. De eerste zet is
aan de Ermelose (amateur- )kunstenaars. Hebben zij belangstelling voor het
initiatief. En zo ja, wat zijn dan hun ideeën, suggesties en wensen om de
Ermelose beeldende kunst laagdrempelig aan te bieden.
Met lege doeken symboliseren Anneke en Esther dat er gewerkt moet worden aan
een actief kunstbeleid in Ermelo.
Wie bepaalt of iemands werk kunst is? "Alles staat open", benadrukken de
vrouwen. "Hoe de beoordeling van het werk tot stand komt, is een van de punten
waarover we kunnen brainstormen. Stel dat het kunstforum zoveel ophef
oplevert, dan organiseren we een tweede avond. Het gaat ons er om met zijn allen
een actief kunstbeleid neer te zetten." Het initiatief van Anneke en Esther kreeg
na een gesprek met wethouder Peter Meijer, de steun van het college in de vorm
van een aanbevelings- brief. Het kunstforum vindt plaats op donderdag 22 juni
om 20.00 uur in de Dialoog. Rob Hurink zal de bijeenkomst voorzitten. Wie
alvast ideeën wil aandragen, vragen heeft of zich wil aanmelden kan terecht bij
Anneke Kamerling en Esther Koppe 06-22501731 of mailen naar info@artista.nu
Ermelo's Weekblad woensdag 31 mei 2006

Kunstforum brengt kunst dichtbij
ERMELO - In de Dialoog wordt op 22 juni het eerste kunstforum Ermelo
gehouden. Doel van de initiatiefnemers, makers van kunstsite www.artista.nu, is
Ermelose kunstenaars dichter bij de bewoners brengen. Ermelo is veel
kunstenaars rijk, maar heeft geen actief kunstbeleid. Er wordt gedacht aan het
actief promoten van de Ermelose kunst via de lokale en regionale pers,
exposities, workshops en educatie aan jong en oud. Iedereen kan zich aanmelden
om mee te denken om dit initiatief te verwezelijken. Voor vragen en aanmelding:
06-22501731 of mailen: info@artista.nu
Het Kontakt donderdag 25 mei 2006

Kunstforum Ermelo
ERMELO - In De Dialoog aan het Raadhuisplein in Ermelo heeft op 22 juni het
'Kunstforum Ermelo' plaats. Deze avond is een start om de Ermelose kunstenaars
dichter bij de bewoners te brengen. Dit initiatief is voort gekomen na een gesprek
met wethouder Peter Meijer en de initiatiefnemers van de kunstsite
www.artista.nu. Ermelo heeft momenteel geen actief kunstbeleid. Ook mist
Ermelo een ateliergroep die ervoor zorgt dat de Ermelose kunst de interesse wekt

en de bekendheid vergroot bij de Ermelose bevolking. Met een actieve
kunstgroep zal de beeldende kunst toegankelijker en laagdrempeliger worden.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is samenwerking met de Ermelose kunstenaars
nodig. Er wordt gedacht aan het actief promoten van de Ermelose kunst via de
lokale en regionale pers, exposities, workshops en educatie aan jong en oud. Alle
mensen uit Ermelo die kunstzinnig actief zijn, zijn uitgenodigd en kunnen zich
aanmelden om op deze avond mee te denken om dit initiatief te verwezelijken.
Voor vragen en aanmelding kan men zich wenden tot Anneke Kamerling (0622501731) of mailen naar info@artista.nu
Ermelo's Weekblad woensdag 24 mei 2006

Kunstforum Ermelo
ERMELO - In de Dialoog wordt 22 juni het Kunstforum Ermelo gehouden met
als doel de Ermelose kunstenaars dichter bij de bewoners te brengen. Het is een
initiatief van de kunstsite www.artista.nu en wethouder Peter Meijer. Iedereen is
welkom om die avond mee te denken om dit initiatief te verwezelijken.
Informatie en aanmelding 06-22501731 of mailen info@artista.nu .

