
 
 
 
Op kijk op kunst na zijn alle andere evenementen die Vechtdalkunsten 
organiseert dit jaar niet doorgegaan of gaan niet door. Het is jammer, maar het 
is niet anders; We kunnen ons troosten met de gedachte dat o.a door het 
inleveren van onze artistieke expressie het covid-19 virus tot dusver redelijk 
beheersbaar is gebleven. Nu de restricties beetje bij beetje worden opgeheven, 
kriebelt het wel weer om het kunstleven onder de aandacht van het publiek te 
brengen. We zijn daarom van plan het evenement Kijk op Kunst wat grootser 
aan te pakken. Hierover wat meer in het volgende artikel: 
 

 
Kijk op Kunst XXL 

 
De maand oktober is nog ver weg, en wie weet wat ons nog te wachten staat 
met betrekking tot het virus, maar in ieder geval, zolang de winkels open 
kunnen blijven is er geen belemmering om Kijk op Kunst 2020 door te laten 
gaan. Bij een ronde langs de winkels bleek al wel dat in ieder geval bij de 
winkeliers er enthousiasme is om deze exposities in het centrum van Ommen 
ruimte te bieden. Inmiddels zijn de uitnodigingen aan de kunstenaars 
verzonden, we hopen en verwachten dat het enthousiasme van onze 
kunstenaars die van de winkeliers zullen evenaren.  
 
Onlangs zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het virus verder 
versoepeld, dus er is in oktober zeker meer mogelijk en we willen daarop 
inspelen door bijvoorbeeld één of meer mont-martre achtige dagen te 
organiseren, bijgestaan met muziek en andere attracties. 
De opening wordt met meer tam-tam georganiseerd. Het contacteren van 
publiekstrekkers bij de opening of op andere momenten zijn nu gaande. 
In een volgende nieuwsbrief hopen we meer over de activiteiten rond de Kijk-
op-Kunst weken te vermelden. 
. 

Pop-up Galerie Bij An en Ien 

Onze pop-up gallerie in het centrum van Ommen mag voorlopig blijven. Met de 
huidige eigenaar hebben we nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf 3 juli wordt er 
een nieuwe tentoonstelling ingericht van het werk van nieuwe kunstenaars.  

Voor in de agenda: 
3 t/m 24 Okt Kijk op Kunst 
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Er is al een lijst met kunstenaars die er hun werk willen exposeren, verdere 
aanmeldingen zijn voorlopig niet nodig. Tijdens de Kijk op Kunst weken zal de 
winkel gedurende bepaalde dagen opengesteld worden als bemande 
expositieruimte. 

   
Vandaag in onze etalage….. 

 
Fysiek exposeren is lastig geweest de afgelopen maanden, vandaar we een 
‘etalage’ op Facebook hebben aangemaakt. 3 Keer per week staat er een 
werk van één van onze kunstenaars in de picture. Met waar mogelijk 
informatie over het werk en kunstenaar en een link naar de pagina van de 
kunstenaar op www.vechtdalkunsten.nl. En met succes. De berichten 
worden veel getoond en bekeken. En als een bericht een paar keer gedeeld 
wordt, explodeert het aantal bezichtigingen. Dus like en deel de ‘etalage-
berichten’, dan krijgen we veel kijkers via deze wijze van exposeren. Het 
succes van deze wijze van exposeren ligt in onze eigen handen. 
 
 

Bijdrage vrienden en kunstenaars 
 
Eigenlijk stond het op de agenda voor dit jaar een verhoging van de 
vriendenbijdrage door te voeren. We waren als bestuur daar wat aarzelend in 
en vervolgens in het voorjaar kwam de corona-crisis, dus we vonden het 
zeker niet opportuun dat dit jaar in te voeren. Maar voor 2021 staat dat wel 
op het programma en daarom al deze aankondiging ruim van te voren.  
 
Per 1 januari 2021 willen we de vriendenbijdrage verhogen tot € 20,- Sinds 
de oprichting heeft er geen verhoging plaatsgevonden, terwijl de kosten voor 
diverse zaken uiteraard wel omhoog zijn gegaan. Bij diverse evenementen 
ontstaat er geregeld een tekort, dat dan via de algemene bijdragen wordt 
aangevuld. Na de verhoging is er de mogelijkheid de vriendenbijdrage aan 
de evenementen structureel te ondersteunen. 
 
Tot dusver maakten we onderscheid tussen vrienden en vriend-kunstenaars. 
Dit gaf veel verwarring. De mensen die ons financieel ondersteunen, maar 
geen kunstenaar zijn, of zich als zodanig niet presenteren, zijn voortaan 
donateurs. De kunstenaars worden aangeduid met vrienden of vriend-
kunstenaars of kunstenaars, al naar gelang de context. Daarnaast kent 
Stichting Vechtdalkunsten een categorie sponsors, bestemd voor bedrijven 
die onze activiteiten willen steunen. De sponsorbijdrage wordt minimaal  
€ 50,- Sponsoren worden vermeld in al onze publicaties. 
 

 
OPROEPEN 
 
Ommer Kunst Weekend 
Voor de diverse activiteiten 
zoeken we altijd 
ondersteuning en 
werkgroepleden.  
Specifiek vragen we 
werkgroepleden voor het 
Ommer Kunst Weekend, 
voorheen de Kunstroute. Het 
volgende weekend is pas eind 
augustus 2021, maar enkele 
leden van het eerste uur 
treden dit jaar terug.  
Aanmeldingen hiervoor via 
Job van Splunter 
(pr@vechtdalkunsten.nl)  
 
 
Algemene folder 
Voor de te maken algemene 
folder, zoeken we 
beeldmateriaal van werk van 
onze kunstenaars. Wie dit 
leukt lijkt wordt uitgenodigd 
een foto van eigen werk in  
te sturen naar 
pr@vechtdalkunsten.nl 
Het bestuur zal één of meer 
foto’s selecteren voor deze 
folder.  
 
 
 
 


