Stichting Galerie
Aan de Vrienden van
Kunstencentrum K38!
Weet u nog; de spectaculaire
opening van K38 op 25 oktober
jl.? Wat een belangstelling!
Enorm! Zo veel mensen, dat
zelfs niet iedereen naar binnen
kon. Wie had dat verwacht?
En wat een positieve reacties!
Wij hoorden opmerkingen als:
‘Prachtige locatie! Haast een
museale uitstraling! Een
aanwinst voor Noordenveld’.

Dit is alweer de vierde
tentoonstelling in onze nieuwe
accommodatie. Na de
openingstentoonstelling ‘De
ruimte, kunst in Drenthe van
1800 tot heden’, die we met
elkaar organiseerden, bracht
de Culturele Kring Roden ‘In de
Houtgreep’, gevolgd door ‘De
Nieuwe Salon’ van Verkuno.
Een flitsende start van ons
expositieprogramma!

K38 Corner-stoelen verven

Opening op 25 oktober jl.:

En ook bezoekers nadien
waren zonder uitzondering vol
lof over K38 én natuurlijk ook
over de opeenvolgende
tentoonstellingen. Want nu is
nog tot en met zondag 25
januari de tentoonstelling
‘Roden in Roden’ te zien.
‘Roden in Roden’:

Overzicht

Nieuwsbrief K38

Vrijwilligers aan het werk:

‘De ruimte, …’:

Mark Lisser

Openingsoptocht

Vorming! Wij kunnen al deze
mensen niet vaak genoeg
bedanken voor hun inzet en
enthousiasme!

Menig bezoeker roemt de
makkelijke bereikbaarheid van
K38. Zo direct bij het centrum
van Roden. Verklaart dit het
indrukwekkende aantal van
bijna 2000 bezoekers sinds de
opening?
Zo veel vrijwilligers!
Het is al eerder genoemd,
maar het kan niet vaak genoeg
gezegd worden: dat K38 er is
zo als het er nu is, is dankzij de
inzet van vele, vele
vrijwilligers! Wat een tijd is en
wordt daar nog steeds
ingestopt!
De Werkgroep Verbouw/
Inrichting en de Werkgroep
Openingsactiviteiten worden
naadloos opgevolgd door de
Werkgroep Programmering en
de Werkgroep Creatieve
Ontwikkeling en Beeldende

Meer Vrienden!
En de Vrienden niet te
vergeten. We verheugen ons in
een gestaag groeiend aantal
Vrienden en ook donateurs.
Zeker van belang om de
exploitatie van K38 gezond te
houden. Weet u nog iemand in
uw omgeving, die misschien
ook Vriend wil worden? Het
bestuur van Stichting Galerie,
die de taak heeft K38 uit te
bouwen tot Kunstencentrum,
voelt zich door alle positieve
belangstelling zeker ook
gesteund in haar streven.
Een paar uurtjes over?
Want o, mensen, wat is er veel
mogelijk in dit centrum! En o,
mensen, wat zou er nog veel
meer kunnen met nog wat
extra handen! Plannen genoeg,
maar wat meer hulp helpt er
meer van te verwezenlijken.
Wie heeft nog een paar uurtjes
over? Schroom niet om eens
vrijblijvend met ons te praten
over wat bij u zou passen. Dat
kan als gastvrouw of gastheer
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zijn of als lid van een
werkgroep voor een bepaalde
activiteit, of door te helpen bij
het voeren van de publiciteit:
mogelijkheden te over!
Het is de bedoeling dat we
naast de tentoonstellingen ook
veel andere activiteiten in K38
gaan organiseren. De ruimte
boven is heel erg geschikt voor
lezingen, cursussen of
workshops. Wij staan open
voor ideeën en suggesties
daarvoor. Bel of mail ons even!

Natuurlijk ontvangt u per
e-mail ook de uitnodigingen
voor die tentoonstellingen.
De eerstvolgende is de
expositie ‘Wereldwijven’,
georganiseerd door de
Culturele Kring Roden. De
opening is deze keer op vrijdag
30 januari 2015 om 16.00 uur.
Wij hopen u weer te zien!
Jelly van den Bosch,
voorzitter Stichting Galerie

‘De Nieuwe Salon’:

CKR, sectie BK
In deze eerste nieuwsbrief van
Kunstencentrum K38 willen we
de sectie Beeldende Kunst (BK)
aan jullie voorstellen. De sectie
Beeldende Kunst maakt
onderdeel uit van de St.
Culturele Kring Roden (CKR).
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De Nieuwsbrief: nr. 1!
Dit is de eerste Nieuwsbrief.
Het is onze bedoeling u vier
maal per jaar een Nieuwsbrief
te zenden. Wij willen ruimte
bieden aan een rubriek
‘Ingezonden’. Mogelijk heeft u
nog meer wensen voor wat
betreft de inhoud van de
Nieuwsbrief. Ook dat horen we
graag van u.
En wat het programma voor
2015 betreft: alle te
verwachten exposities staan
vermeld op onze website
www.kunstencentrumk38.nl.
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Wij zijn een zeer enthousiaste
club van 5 dames die, naast
Verkuno, sinds 25 oktober
vorig jaar exposities
organiseert in K38 om
daarmee de kunst in al zijn
facetten dicht bij de mensen te
brengen. We proberen daarin
zo veelzijdig mogelijk te zijn.
Wie zitten er in?
Sinds januari 2014 is Janneke
Ulrich voorzitter van de sectie
BK. Vanuit die functie maakt ze
ook deel uit van de CKR. Naast
Janneke maken Janny
Oosterheert, Monique
Stienstra, Lidy van de Riet en
Sjoekie van de Meer deel uit
van de sectie. We waren met
zijn zessen, maar Ingrid Swint
is per 1 januari 2015 gestopt
met haar activiteiten voor de

sectie BK. Wel is ze nog
betrokken bij de organisatie
van de expositie Contrasten,
die in maart van start gaat.
Binnenkort zullen twee nieuwe
leden bij de sectie BK
aanschuiven.
Wat doen we zoal?
Monique is kunstenaar en
heeft in Amerika haar
opleiding genoten. Ze is onze
webmaster. Lidy verzorgt de
PR en Sjoekie is onze adviseur
bij het inrichten van exposities.
Lidy en Sjoekie maken al heel
lang deel uit van de sectie en
zijn een stevige basis voor ons.
Sjoekie zit ook in de werkgroep
Educatie, samen met een paar
leden van Verkuno, en heeft
veel ervaring met lesgeven aan
schoolkinderen. Janny is onze
notulist en heeft in het
verleden een galerie gehad.
Ook veel verstand van
inrichten dus.
‘In de Houtgreep’:

Antje Veldstra

Vorig jaar heeft de sectie BK de
expositie ‘In de Houtgreep’
georganiseerd. Deze was zeer
succesvol. Veel nieuwsbrieflezers zullen deze expositie
bezocht hebben. Er was ook
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een workshop houtdrukken
aan verbonden, waar 13
mensen aan mee hebben
gedaan. Het resultaat is een
boekje met 15 gedichten van
Vasalis, geïllustreerd met de
houtdrukken uit de workshop.
Zeer bijzonder.
Op 30 januari 2015 wordt de
volgende expositie,
georganiseer door CKR-BK,
geopend: ‘Wereldwijven’;
13 kunstenaars zullen daar hun
werken laten zien. Van
keramiek en schilderijen tot
grote installaties. Onze
verwachtingen zijn hoog.

Verkuno

Sonja Leutholff
De kop is eraf!
De eerste tentoonstelling van
Verkuno met de mooie titel
‘Roden in Roden’ is in het
nieuwe jaar t/m 25 januari te
zien in K38.
‘Roden in Roden’:

Agenda
Roden in Roden
9 t/m 26 januari
Wereldwijven
31 januari t/m 15 februari

‘Wereldwijven’:

Maryke Wiegers

Marjan Nagtegaal

Ook daar is een workshop aan
verbonden: ‘nep-etsen’.
Wij zien jullie daar graag.
Nadere informatie is te vinden
in K38.
Janneke Ulrich

De opening was erg geslaagd,
met veel publiek. TV Drenthe
kwam langs en interviewde
Maryke Wiegers, Maxelant
Harmsze en Jelly van den
Bosch voor het programma
‘D’R uit’ van 15 januari jl.
Het mooie in de nieuwe locatie
is ook dat met de verrijdbare
schotten telkens een andere
indeling gemaakt kan worden.
Met de volgende tentoonstellingen in het verschiet
kunnen we onze bezoekers en
onszelf met traditionele,
experimentele en conceptuele
kunst verrassen en zo nog
meer bezoekers naar K38
krijgen. Er moet, om dit te
realiseren, ook door de
kunstenaars van Verkuno, wel
heel wat werk verzet worden.
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Het begin is in elk geval super
geslaagd!

Workshop ‘Nep-Etsen’
door Carmen Schilstra
14 februari, 14.00-16.00 uur
Sporen in de Kaart
21 februari t/m 8 maart
Lezing ‘Mapping Art’
door Peter Dijk
7 maart, 14.00-15.00 uur
Lezing van Cora Jongsma
over haar werk
8 maart, 14.00-15.00 uur
Contrast
14 maart t/m 29 maart
Verlies en Verlangen
4 t/m 19 april
Zie voor verdere informatie
www.kunstencentrumk38.nl
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Subsidies
De verbouw en inrichting van
Kunstencentrum K38 werd
mogelijk gemaakt dankzij
financiële bijdragen en
bijdragen in natura of met
menskracht van:


Gemeente Noordenveld



Rabobank Noordenveld
West Groningen



Prins Bernhard
Cultuurfonds Drenthe



Woningcorporatie
Stichting Woonborg



WiN, Welzijn in
Noordenveld



Stichting Levend!Leven



Ambachtenproject Leek



Culturele Kring Roden



Verkuno



en vele vrijwilligers!

K38 Kort
Het bestuur van Stichting
Galerie is nog steeds ernstig
onderbezet. We zoeken hulp
bij de uitvoering van de PR en
marketing, bij het opzetten
van educatieve activiteiten, bij
de fondsenwerving, enz. enz.
Met wat handen erbij zouden
we zoveel meer kunnen doen!
En schrikt u eerst nog terug
voor een bestuurlijke taak?
Met daadwerkelijk hulp bij de
verschillende klussen zijn we al
erg geholpen! Bel Jelly van den
Bosch voor een afspraak (zie
Colofon)! Samen kunnen we
kijken wat het beste bij u past.

Ingezonden
Graag horen wij uw mening
over en/of suggesties en
ideeën voor K38, exposities,
workshops, lezingen en andere
zaken. U kunt ons mailen of
bellen (zie Colofon).

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt
ieder kwartaal onder
redactie van Stichting Galerie.
Kopij kan per e-mail worden aangeleverd aan:
Jellyvandenbosch@hotmail.com
Stichting Galerie
Kanaalstraat 38
9301 LT Roden
050-5019757
06-20720706
www.kunstencentrumk38.nl

Allen onze hartelijk dank!

Uitreiking cheque Rabobank

Nieuwsbrief K38

2015-01

