
Kunst- en CultuurCafé Overbetuwe (KCC) staat voor inspiratie en ontmoeting. Het is laagdrempelig en bedoeld voor alle 
kunst- en cultuurliefhebbers in de gemeente Overbetuwe. Op de hoogte blijven van de activiteiten? Mail naar 
kunstencultuurcafeoverbetuwe@gmail.com met als onderwerp: nieuwsberichten ontvangen. 

 

Nieuwsbrief Kunst- en CultuurCafé 
         
Oktober 2019  
 
Terugblik Kunst- en CultuurCafé van september 

 
Vrijdag 27 september was ons eerste Kunst- en CultuurCafé in de foyer van Theater De KiK. De bezoekers 
vonden allemaal een plekje aan de 'stamtafel'. Na het zien van de collage van foto's gemaakt tijdens de 
Kunstroute kwamen geanimeerde gesprekken op gang over de Kunstroute. Andere onderwerpen kwamen 
daarna als vanzelf aan bod. Het was een levendige avond met ook weer nieuwe gezichten. Een hoopvol 
teken. 

 

Immaterieel Erfgoed en de rol van kunst op 25 oktober 

 
Vrijdagavond 25 oktober komt Frank Hemeltjen naar het Kunst- en Cultuur Café Overbetuwe. De 

meeste lezers van deze nieuwsbrief kennen Frank als beeldend kunstenaar en als lid van de 
werkgroep Kunstcafé. Niet bij iedereen bekend, is dat hij ook als adviseur erfgoedzorg is 
verbonden aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.  
 

Immateriële erfgoederen zijn cultuuruitingen. Denk aan tradities, vaardigheden en rituelen die mensen of 
gemeenschappen koesteren en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Het is de schakel tussen 
heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige 

generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen 
doorgeven aan volgende generaties. De Elster paardenmarkt, Smeden in 
Andelst en het ambacht van molenaars (met molens in Valburg en Herveld) 
zijn voorbeelden van erkend Overbetuws immaterieel erfgoed.  

 
Frank vertelt ons deze avond wat we precies onder immaterieel erfgoed 
verstaan en waarom behoud ervan belangrijk is. Ook vertelt hij welke 
ontwikkelingen zichtbaar zijn om het betreffende erfgoed levend te houden 

voor nieuwe generaties. Frank ontwikkelde het Ambachtenlab in het 
openluchtmuseum Arnhem. Ambachtslieden, studenten uit het vakonderwijs, 
ontwerpers, kunstenaars en producenten komen daar bij elkaar om kennis uit 

te wisselen en zo tot nieuwe ideeën te komen en te ontwikkelen.   
 
 
 
Voor meer informatie en aanmelden: 
kunstencultuurcafeoverbetuwe@gmail.com 

 
Datum: 25 oktober 2019  
Aanvang: 20 uur 
Locatie: bovenzaal Theater De KiK (achter de Hema) 
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 7,- 
 

 

Oproep vrijwilligers voor KCC 
 
Helaas heeft Jan Franssen, na 2,5 jaar, aangegeven te stoppen met de organisatie van het Kunst- en 
CultuurCafé. Mede daarom zijn we nog steeds op zoek naar mensen die leuke ideeën kunnen inbrengen 

voor onderwerpen en sprekers tijdens de bijeenkomsten van het Kunst- en CultuurCafé. Neem contact op 
via kunstencultuurcafeoverbetuwe@gmail.com of ga in gesprek met één van ons tijdens een KCC-avond. 
 

Komende activiteiten Kunst- en CultuurCafé 

 
29 november: Tuinen van Monet, Bibliotheek Elst. Opgeven via info@creatiefcollectiefelst.nl. 

27 december: Oudjaarsborrel, Theater De KiK. 
31 januari: Kunstvervalsing en Kunstroof, Bibliotheek Elst. Opgeven via info@creatiefcollectiefelst.nl. 
28 februari: Eva Rovers over Helene Kroller-Moller. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

  
Jan Franssen, Luc Corstens, Els Mathijssen, Kristel Verburgt 
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