
 
 
 
Na bijna een jaar stilte op het Vechtdalkunstenfront kriebelt het wel weer om 
een mooi evenement te hebben waarin het werk van onze kunstenaars 
gepromoot kunnen worden. Met de komende Kijk op Kunst weken gaan we 
eens goed uitpakken. 

 
Kijk op Kunst XXL 

 
Van 3 t/m 23 oktober vinden de kijk op Kunst weken in Ommen plaats. In deze 
periode vallen de herfstvakanties van de verschillende regio’s en de 
herfstvakantie van onze Duitse buren. 50 Winkels en bijna 40 kunstenaars 
gaan van de binnenstad een kunstevenement maken. We hopen op fraaie 
presentaties. Een vakjury gaat de presentaties beoordelen en de leukste 
presentatie wordt gehuldigd en krijgt een vermelding in de folder van 2021. 
Op 8 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt ter plaatse van de betreffende 
winkel. 
 
Officiële opening 
Op 10 oktober worden de Kijk-op-Kunst weken officeel geopend door de 
wethouder cultuur van Ommen dhr Ko Scheele. Een promotie-topper  zal zijn 
het tot leven brengen van een kunstwerk van Ton Beumer. Hij maakt 

gebruiksvoorwerpen van glas in lood, die echt moeten 
kunnen functioneren. Op deze zaterdag zal de bekende 
bassist Dominique Seldis een kunstwerk van Ton uit gaan 
proberen (drie maal raden wat dit voor een kunstwerk is, het 
goede antwoord vind je op de volgende pagina). Dit alles zal 
op de Markt rond de muziekkoepel plaatsvinden. Na deze 
officiële opening gaan we naar het Kerkplein, waar de 
bekende kunstmarkt Montmartre wordt gehouden. De 
stadsdichteres Viviane Roos zal hier op haar eigen wijze een 
voordracht houden. Onderweg doen we een aantal winkels 
aan met kunstpresentaties.  
 
Montmartre  

Met Kijk op Kunst 2020 wordt deze maand ook gelegenheid geboden onze 
bekende kunstmarkt Montmartre te houden. Twee zaterdagen, 10 en 17 
oktober van 12.00 – 17.00 uur wordt onze succesvolle markt weer rond de kerk 
op het Kerkplein gehouden. Samen met de winkeliers en de horeca in de buurt 
wordt het een gezellige dag. Een troubadour en een enkele kraam met 
streekproducten zal de sfeer versterken. Alle beschikbare plaatsen voor 
kunstenaars zijn besproken, er kan dus niet meer aangemeld worden voor 
deelname. 
 
Puzzeltocht 
Voor de kinderen wordt er een puzzeltocht samengesteld, die langs alle 
winkels zullen leiden. De juiste beantwoording van alle vragen leidt tot een 
passende zin. De puzzelvragen kunnen worden opgehaald bij: 
De Husselmus, Quattro Store en Sis & Bro Bakery. De antwoorden kunnen 
hier ook worden ingeleverd. Onder de inzendingen wordt een leuke prijs 
verloot.   
Laten we hopen op mooi najaarsweer! 

Voor in de agenda: 
3 t/m 24 okt. Kijk op Kunst 
8 oktober:  
huldiging winnende winkel 
KoK 2020 
 
10 oktober 
14.00 uur opening met o.a 
Dominique Seldis 
15.00 voortzetting op 
Montmartre met o.a Viviane 
Roos 
 
10 en 17 oktober 
Montmartre op het Kerkplein 
12.00-17.00 uur 
 
17 oktober aanbieden van 3 
nieuwe panelen aan de stad 
Ommen 
 
 
Overzicht werkgroepen 
Montmartre 
 Danielle Tesselaar 
 Azat Malikov 
 Rieta van Capelle 
 Joke van Eck (LP) 
CSI 
 Fred van Lint 

Annemarie Leebeek (LP) 
Ommer KunstWeekend 
 Aart Tijssen 
 Jolanda Dantuma 
 Job van Splunter (LP) 
Kijk op Kunst 
 Margreet van Dulst 
 Hélène Dirkse (LP) 
Panelenpad 
 Luuk Vogelenzand 
 Joke van Eck (LP) 
Toelatings Commissie 
 Jeroen Beil 
 Hester Molenberg 
 Bart Peskens 

Annemarie Leebeek (LP) 
 
NB: LP staat voor Linking Pin; 
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Panelenpad 

Een aantal panelen waren aan vervanging toe. Op 17 oktober worden er 3 
nieuwe panelen aangeboden aan de Stad Ommen. De drie panelen zijn van 
Wessel Rozema, Annemiek Kuipers en Danielle Tesselaar. Dit aanbied is om 
14.00 uur op het Kerkplein. Een vertegenwoordiger van de gemeente (nog in 
onderhandeling) zal hierbij aanwezig zijn.  

 

An en Ien is niet meer 

De pop-up galerie/etalage hebben we per 1 september verlaten.   

 

 

 

 

En het juiste antwoord is………De contrabas van Ton Beumer. 

   

 
OPROEPEN 
 
Kijk op Kunst hulp 
Er zijn voor en tijdens de 
activiteiten rond Kijk op Kunst 
en Montmartre diverse taken 
te verrichten, zoals flyeren, 
op- en afbreken van kramen, 
eventueel toezichthouden op 
corona-regels,  etc.  
 
Heb je zin om te helpen meld 
je dan aan bij 
voorzitter@vechtdalkunsten.nl 
 
 
Algemene folder 
Er zijn veel reacties geweest 
op de oproep beeldmateriaal 
in te zenden van kunstwerken 
voor de algemene folder. Uit 
de inzendingen zijn een 
aantal foto’s gebruikt. De 
folder zal voor het eerst 
tijdens Kijk op Kunst 
uitgedeeld worden. 
 
 
 


