Beste lezer,
December ligt alweer even achter ons. Graag had ik u toen een nieuwsbrief gestuurd met de nieuwste ontwikkelingen bij K38 en de beste wensen voor 2016. Helaas is dat niet gelukt. Vandaag zit ik aan tafel met
Monique Sollie. Met haar hulp lukt het om nu een extra lange nieuwsbrief uit te doen. Ik wens u veel leesplezier.
Jelly van den Bosch, voorzitter Kunstencentrum K38

Stichting Galerie
Nieuws van het bestuur
Na een openstaande vacature
van 1,5 jaar hebben wij weer
een secretaris. Wil van Luijt
woont sinds kort in de gemeente Noordenveld. In haar
vorige woonplaats Zwolle
heeft zij veel bestuurswerk
gedaan. Verder heeft zij als
docent Engels gewerkt. Wij zijn
blij dat ze het bestuur van K38
komt versterken en wensen
haar veel succes met haar taak
als secretaris.
Op 21 maart heeft er een afscheidsborrel plaatsgevonden
voor Gerard Sinkgraven.
Gerard zat in het bestuur als
beheerder, maar heeft nu een
betaalde baan gevonden. Het
bestuur is blij voor Gerard en
wil hem bedanken voor alles
wat hij voor K38 heeft gedaan.
Sinds 1 maart jl. zijn zijn taken
overgenomen door Alex
Werkman (dagelijks beheer &
inkoop), Hans Kornelissen
(technische dienst en assistent
dagelijks beheer) en Joke BodNieuwsbrief K38

de (inkoop). Dit betekent veel
schakelen. Wij zullen Gerard
dan ook enorm missen!

met haar taak om 'een brug te
slaan van de oude naar de
nieuwe situatie'.

Menskracht gezocht!
K38 wordt volledig door vrijwilligers gerund. Daar zijn we
trots op, maar het maakt ons
ook kwetsbaar. Graag willen
we de volgende vacatures onder uw aandacht brengen:

Lijkt het u leuk om leiding te
geven aan een jonge organisatie met nog vele uitbouwmogelijkheden? Of kent u iemand
die hier geknipt voor is? Laat
het ons weten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelly van den Bosch
(06-20720706).

Voorzitter
I.v.m. het voorgenomen vertrek van de huidige voorzitter,
is het bestuur van K38 op zoek
naar een ervaren,
(daad)krachtige en inspirerende voorzitter (m/v) met bestuurlijke ervaring.
Nu K38 zijn eerste verjaardag
heeft gevierd, vindt de huidige
voorzitter, Jelly van den Bosch,
het tijd om het stokje door te
geven. Samen met Herman
Heetla heeft zij haar best gedaan om Stichting Galerie
nieuw leven in te blazen na het
vertrek uit het Koetshuis.
We kunnen stellen dat dit goed
is gelukt. Nu K38 een jaar
draait aan de Kanaalstraat, is
Jelly voor haar gevoel klaar

Tot er een nieuwe voorzitter
gevonden is, zal Jelly aanblijven als voorzitter. De extra
taken die zij er tot op heden bij
deed, zal zij zoveel mogelijk
overdragen. Zo neemt bestuurslid Jan van der Kolk binnenkort de PR voor zijn rekening.
Bestuurslid acquisitie
Voor het bestuur zijn wij tevens op zoek naar iemand die
de acquisitie op zich wil nemen.
Tuinarchitect
Naast onze expositieruimtes
binnen, willen wij graag een
expositie buiten creëren op de
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binnenplaats van het kunstencentrum. Wij zoeken daarom
een tuinarchitect die ons advies wil geven over een goede
invulling van de buitenruimte.
Voor meer informatie: Jelly
van den Bosch (06-20720706).

geen financiële ruimte voor
noodzakelijke investeringen.

500ste bezoeker verrast met
een bloemetje.

Lijkt het u leuk om lid te
worden van ons corner team?
Meld u zich dan bij Jan van der
Kolk (0592-656442).

500ste bezoeker:

Huidige situatie:

Aly Viersen heeft zich als
eerste opgegeven voor het
Corner-team en ziet uit naar
collega's!
uitreiking bloemetje

Buitenruimte K38

Vrijwilligers koffiecorner
Graag zouden wij meer en beter gebruik willen maken van
de koffiecorner. Daarom zoeken wij vrijwilligers voor het
'Corner-team'!
Met voldoende aanmeldingen
kunnen we een Corner-team
samenstellen dat ons kan helpen een betere service te bieden aan de huurders van onze
activiteitenruimte op de eerste
verdieping. Ook willen wij
groepen die ons komen bezoeken graag voorzien van een
hapje en drankje. Verder organiseren we gedurende het jaar
diverse workshops, cursussen
en evenementen waarbij catering gewenst is.
Daarnaast hebben wij het plan
opgevat de entreeprijs te verhogen naar € 2,-, waarbij iedere bezoeker een gratis kopje
koffie/thee krijgt aangeboden.
Doel is de inkomsten verhogen
om zo wat 'vet op de ribben' te
krijgen. Op dit moment kunnen
we onze verplichtingen nakomen, maar er is weinig tot
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K38 in het kort
Nieuwjaarsbijeenkomst
Begin dit jaar stonden twee
nieuwjaarsbijeenkomsten
gepland: voor de gastvrouwen
en voor de buren van K38.
Beide bijeenkomsten moesten
vanwege de ijzel worden
uitgesteld, maar dat mocht de
pret niet drukken. Voor de
buren was het tevens de
gelegenheid om een keuze te
maken uit de nieuwe
raamprints (zie meer hierover
onder 'Uitstraling').
Bezoekersaantallen
Nu wij anderhalf jaar draaien
aan de Kanaalstraat, willen we
u graag deelgenoot maken van
wat cijfers.
Vanaf de opening hebben we
maar liefst 7583 bezoekers
mogen ontvangen op onze
tentoonstellingen!
De meest bezochte
tentoonstellingen zijn: De
ruimte (994), Kontakt (935) en
Zien (524).
Bij de tentoonstelling Kontakt
(Quilt en Vilt) werd mevrouw
Marjet Rippen uit Zuidhorn als

Uitstraling
Prints in Schoollaantje
Via NLdoet hebben scholieren
van de Esborg zich op 11 maart
jl. ingezet voor K38.
Zij hebben 's morgens de
ramen aan het Schoollaantje
schoongemaakt, zodat 's
middags kleurrijke prints
geplaatst konden worden. De
prints zijn details van
bestaande schilderwerken van
leden van Verkuno en de
Teken- en Schildergroep
Roden.
Schoonmaak:

scholieren aan de slag via NLdoet

K38 heeft in samenwerking
met de Teken- en
Schildergroep Roden deze
prints aangeschaft om de
2016-01

uitstraling van het gebouw aan
de zijde van het Schoollaantje
te verbeteren. Wij zijn zeer
tevreden met het resultaat.
3 van de 8 prints:
door Jan Brink

dagmiddagen verzorgd door
Gert Visser. De cursus stond in
het teken van de kerkmuziek
die Bach geschreven heeft.
Daarnaast nam Gert de deelnemers mee op reis door de
wereld van Bach aan de hand
van diverse thema's.
Gert en Gert aan het werk:

Agenda
Marleen

XS Extra Small
1 t/m 24 april
De Guldensnede
29 april t/m 22 mei
Tijdspanne
27 mei t/m 19 juni

Rianne

Landschappen in je hoofd
24 juni t/m 17 juli
Zie voor verdere informatie
www.kunstencentrumk38.nl
Jelly

Nieuwe entree
Er zijn plannen om het huidige
gebouw te voorzien van een
nieuwe, glazen entree aan de
Kanaalstraat. We hopen zo
beter zichtbaar te zijn voor
(potentiële) bezoekers en de
uitstraling van het gebouw te
verbeteren. Door de uitbouw
zal tevens de koffiecorner
groter worden.
De plannen liggen er, nu de
financiën nog. Heeft u tips hoe
wij de nieuwe entree kunnen
financieren? Laat het ons
weten!
Schets van de nieuwe entree:
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Gert en Gert
Na het succes van vorig jaar,
waren Gert Riemersma en Gert
Visser ook dit jaar weer van de
partij. Zij verzorgden twee cursussen.
Op 5 dinsdagavonden verzorgden de beide heren de cursus
Klankbeeld. Gert Visser (klank)
en Gert Riemersma (beeld)
gingen in deze cursus in op de
samenhang tussen beeldende
werken, schilderkunst en architectuur aan de ene kant en
muziekstukken uit dezelfde
periode aan de andere kant.
Nieuw dit jaar was de cursus
Bach. Deze werd op 5 dins-

Het gouden duo

Er wordt op dit moment door
beide heren hard gewerkt aan
nieuw aanbod voor cursusjaar
2016/2017. We houden u op
de hoogte!

Educatie
Deze maand heeft K38 de eerste schoolklassen mogen ontvangen in het kader van Educatie. De werkgroep Educatie
zoekt ieder jaar twee interessante exposities uit waar scholen mee aan de slag kunnen.
Dit jaar zijn dat Een blauwtje
lopen en Tijdspanne.
Scholen die geïnteresseerd
zijn, kunnen kiezen uit een
rondleiding en workshop in het
Kunstencentrum K38 of voor
een programma op school.
Een drietal scholen uit de
gemeente Noordenveld heeft
zich aangemeld voor
workshops gekoppeld aan Een
blauwtje lopen: de Parel uit
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Roden (groep 3 & 4), de
Tandem uit Roden (groep 7) en
de Eskampen uit Peize (groep
5).
Workshop De Eskampen:

Rooster verhuur
Het rooster voor de verhuur
van de accommodatie is tegenwoordig op onze website in
te zien. De beschikbaarheid is
zo voor iedere geïnteresseerde
gemakkelijk te bekijken.

groep 5

De leerlingen hebben met plezier deelgenomen aan verschillende workshops. Hun werk
was tijdens de expositie te zien
in de koffiecorner.
Werk van De Parel:

Art-shop
Binnenkort op onze site: de
Art-shop! Voor een gering
bedrag per jaar kunnen
kunstenaars hun werk via onze
website aanbieden voor
verkoop.
Houd de website in de gaten
voor nieuws omtrent de artshop!

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt
ieder kwartaal onder
redactie van Stichting Galerie.
De volgende nieuwsbrief zal eind
juni verschijnen. Kopij voor deze
nieuwsbrief kan t/m 31 mei per email worden aangeleverd aan:
m_sollie@hotmail.com

groep 3 & 4

Website nieuws

Stichting Galerie
Kanaalstraat 38
9301 LT Roden
050-5019757
06-20720706
www.kunstencentrumk38.nl

Met gepaste trots tonen wij u
hier onze QR-code die tegenwoordig op onze website en
drukwerk prijkt:

Nieuwsbrief K38

2016-01

