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Stilte. Daar leek het de afgelopen periode misschien wel op. Maar niets is minder waar. De
werkgroepen en het bestuur hebben bepaald niet stilgezeten. Dat maakt deze nieuwsbrief
duidelijk.
We willen vaker een nieuwsbrief verspreiden om de lezer een indruk te geven welke stappen
zijn gezet om kunst en cultuur in Elst en omgeving op de kaart te zetten. We wensen u veel
leesplezier.
BESTUUR
In deze nieuwsbrief staan de Kunstroute en het Kunstcafé centraal.
Het bestuur wil graag van de gelegenheid gebruik maken om te benadrukken hoezeer ieders
inzet en creativiteit worden gewaardeerd.
Het bestuur van Art Overbetuwe omarmt de ideeën die zijn ontplooid en heeft bij de gemeente
Overbetuwe zowel voor Kunstroute als Kunstcafé een verzoek tot subsidie ingediend.

KUNSTROUTE
Noteer het alvast in uw agenda. Voor de
Kunstroute van Art Overbetuwe is het
weekeinde van 23 en 24 september
gereserveerd. De werkgroep bestaat uit Elly
van Heeswijk, Joke Visser, Jos de Jong en
Hester Ouborg.
Met enthousiasme is de werkgroep aan de
gang gegaan. Er is voortvarend gewerkt. De
voorbereidingen voor de Kunstroute 2017 zijn
dan ook in volle gang. Tot nu toe hebben 37
personen aangegeven mee te willen doen. Er is sprake van een zeer gevarieerd aanbod, van
schilderijen en keramiek tot beelden, tassen, mozaïek, sieraden en glas in lood.
Het is de bedoeling dat er voor de Kunstroute een brochure wordt uitgegeven. Daar wordt
hard aan gewerkt. In dat handige naslagwerk komen alle deelnemers aan bod met een foto
van hun werk en de locatie waar zij hun werk tonen. Uiteraard is in de brochure een
routebeschrijving opgenomen zodat elke bezoeker weet welke weg hij/zij moet volgen. Handig
als je met de fiets bent of de route wandelend wilt afleggen. Ook wordt aandacht besteed aan
de sponsoren die de kunstroute mogelijk hebben gemaakt. Het spreekt voor zich dat de
organisatie de sponsoren zeer erkentelijk is voor hun bijdrage. Naast de brochure worden er
flyers en affiches gedrukt. Kortom, de pr-campagne loopt op volle toeren.
Op de oproep in de regionale media om amateurkunstenaars uit Overbetuwe bij de Kunstroute
te betrekken, hebben vijftien mensen gereageerd. Zij laten in dat weekeinde hun werk zien in
de recreatieruimte van Wervershove aan de Grote Molenstraat. Tot uiterlijk 17 juni kunnen
gegadigden zich nog aanmelden. Wie mee wil doen wordt gevraagd een foto en een korte
beschrijving van het werk in te leveren. De foto kan gestuurd worden naar
info@artoverbetuwe.nl

Bankjescollectief
Het thema van de Kunstroute 2017 is Verbinding. De organisatie verwacht dat deelnemers
daarop aanhaken. Gezien dit thema was het verrassend dat de werkgroep benaderd is door
leden van het zogeheten Bankjescollectief om samen te werken.
Het Bankjescollectief heeft als missie om iedereen aan te moedigen om hun stoep te gebruiken
als gedeelde huiskamer. Zo ontstaat een blijvende plek waar buurtgenoten elkaar kunnen
ontmoeten. Meer onderling contact in de buurt leidt tot meer hulp, vertrouwen en geluk. En
op deze manier lever je een bijdrage aan een prettiger buurt.
Tijdens de Kunstroute wordt in Elst de BankjesDag gehouden. De organisatie van de
Kunstroute sluit zich daar graag bij aan door op diverse locaties een bankje te plaatsen als een
ontmoetingsplek voor passanten en bezoekers.

KUNSTCAFÉ
Nieuwjaarsbijeenkomst en filmavond.
Het waren prachtige initiatieven van de
werkgroep Kunstcafé Overbetuwe. Deze
werkgroep bestaat uit Els Mathijssen,
Jan Franssen, Ed van Dodewaard en
Frank Hemeltjen.
Dat de initiatieven breed gedragen
worden maakte de zeer goede opkomst
wel duidelijk. De werkgroep is met elan
verder gegaan en komt met nieuwe
inspirerende activiteiten. De definitieve
plannen en data zijn bijna rond. Voor de
activiteiten
is
een
startsubsidie
aangevraagd
bij
de
gemeente
Overbetuwe.
Wethouder Ron van Hoeven heeft
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst al
aangegeven het Kunstcafé te willen
ondersteunen. Dit staat vermeld in de
nieuwe Cultuurnota, die door de
gemeenteraad van Overbetuwe is
aangenomen.
Theater De Kik aan de Dorpsstraat in
Elst is de basislocatie van het Kunstcafé.
De bedoeling is dat iedereen die met kunst te maken heeft daar elke laatste vrijdag van de
maand vanaf 17.00 uur samenkomt.
Daar blijft het niet bij. De werkgroep is van plan er ook op uit te trekken. De eerste ideeën
voor excursies hebben al vorm gekregen.
Het Kunstcafé Overbetuwe staat voor inspiratie en ontmoeting. Het is laagdrempelig en
bedoeld voor alle kunstenaars en kunstliefhebbers in de gemeente Overbetuwe. Als dat geen
voorbeeld is van Verbinding.

NIEUWE IDEEËN
Aan creativiteit geen gebrek in kunstminnend Overbetuwe. Dat bleek tijdens de eerste
bijeenkomst van het Kunstcafé. Er borrelden tal van ideeën op. Er hebben zich kunstenaars
gemeld die met nieuwe activiteiten kwamen. We noemen er een paar.
- Expositie van een bekende kunstenaar
- Workshops in materialen
- Inspiratieavond. Waar haal je je creativiteit vandaan?
- Verkoop van kunst van zolder
- Pop-up in oude Aldi
- Gelders Doek
- Platform voor filmmakers en filmliefhebbers in Gelderland.
Wat zou het mooi zijn als kunstenaars elkaar opzoeken om deze ideeën vorm te geven. Het
bestuur van Art Overbetuwe stimuleert deze nieuwe ontwikkelingen. Kom in actie. Doe mee.
Want het zou toch jammer zijn als deze nieuwe initiateven niet van de grond komen. Contact
kun je leggen via info@artoverbetuwe.nl
Helaas moeten we een streep halen door activiteiten in de oude Aldi. Wie nu langs het
Europaplein fietst kan lezen dat de ruimte te huur staat. Wie weet komt er later dit jaar een
pop-up op een andere locatie.
We willen iedereen enthousiasmeren en stimuleren om aan Kunstroute en Kunstcafé mee te
doen. Het zijn prachtige initiatieven die het waard zijn door ons allen omarmd te worden.
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