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Elst, 24 augustus 2021
Beste leden van Het Venster en Art Overbetuwe,
Graag nodigen wij jullie uit voor deelname aan een bijzonder kunstproject in gemeente
Overbetuwe met een afsluitende expositie in mei 2022.
Nadere uitleg zal worden gegeven tijdens de opening van de expositie van leden van
kunstenaarscollectief Het Venster in Galerie de Sleedoorn te Zetten op zondag 5 september
2021 om 15.00 uur, uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen. Jullie zijn van
harte welkom!
Doel van dit kunstproject is het stimuleren van het plezier in kunst middels verbinding
tussen ‘al wat oudere’ en ‘jonge’ kunstenaars door samen te werken. Juist in deze
coronatijd is verbinding zo van belang gebleken. Leden van Het Venster en Art Overbetuwe
worden gevraagd actief contact te maken met ‘jonge’ kunstenaars uit de regio van
gemeente Overbetuwe om na te denken over een samenwerking in het kader van dit
kunstproject.
Mogelijke aanknopingspunten
Wat heeft me geraakt in deze tijd, wat heeft het met me gedaan en hoe
heb ik in die tijd mijn gedachten verbeeld? Doe ik dat in afzondering en
kom ik er achter dat ik in die tijden van isolatie en afstand me juist beter
kan focussen, minder wordt afgeleid door bijzaken en weer nieuwe
bronnen kan aanboren? Of merk ik dat ik juist ánderen nodig hebt? Dat ik
niet zonder communicatie, delen en verbinding kán...én dat juist ook Kunst
een verbindende kracht kan vormen!

PROGRAMMA De Magie Van Verbinding
Het kunstproject bestaat uit een programma in twee onderdelen:
1. Een expositie in mei 2022 door ‘jonge’ en ‘al wat oudere’ kunstenaars uit de regio van
de gemeente Overbetuwe.
2. Een drietal lezingen/presentaties in relatie tot ‘De Magie Van Verbinding’ in de
maanden voorafgaand aan de expositie.

EXPOSITIE
In mei 2022 worden de werken tentoongesteld in Galerie de Sleedoorn en afhankelijk van
de respons en omvang van de expositie eventueel ook op andere locatie(s).
De werken die specifiek zijn gemaakt in en/of na Corona-tijd zijn het resultaat van het
contact tussen de kunstenaars, de uitwisseling van elkaars gedachten over het thema
‘DeMagieVanVerbinding’, elkaars ervaringen en het creatieve proces, ieder afzonderlijk óf
juist samen vormgegeven.
Het staat vrij om samenwerking te zoeken met uiteenlopende disciplines als beeldende
kunst, muziek, dans en dichtkunst.
De koppels leggen het samenwerkingsproces zo mogelijk vast in woord (max 1 A4) en beeld
(digitale foto’s en film). Een compilatie hiervan vormt onder de titel ‘The Making of’ een
onderdeel van de expositie.
LEZINGEN/PRESENTATIES
De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 oktober 20.00 uur in De KiK in Elst.
Spreker is dan antropoloog Marcel van Kalmthout met het onderwerp Ubuntu: ‘ik ben
omdat wij zijn’.
In februari 2022 zal Ron Augustus een lezing geven over Verbinding in de kunst.
De derde lezing volgt in maart.
AANMELDING en KOSTEN
Word of ben je al enthousiast om deel te nemen en voel je je verbonden, geef je dan op en
ga op zoek naar een ‘jonge’ kunstenaar uit de regio van de Overbetuwe om tijdelijk een
koppel mee te vormen! Hierbij is eventuele ondersteuning mogelijk.
Graag voor 31 december 2021 aanmelden via DeMagieVanVerbinding@gmail.com.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de expositie.
Hartelijke groeten van het organisatieteam,
Maddy Coopmans, Kunstenaarscollectief Het Venster Zetten
Nienke Faber, Kunstenaarscollectief Het Venster Zetten
Jo Verhoef, Kunstenaarscollectief Het Venster Zetten
Ferdinand van Hemmen, AudiovisueleTechniek

