
Tijdens de Kunstroute: AAN TAFEL MET 

Voor dit project heeft de Kunstploeg 
deelnemers gevraagd om met klei en 
verf een lievelingsgerecht te maken. 
Deelnemers kiezen daarbij zelf een 
bord uit waarop ze die maaltijd willen 
serveren. Groot of klein dat maakt niet 
uit. Dat bord met eten wordt ingeleverd 
bij De Kunstploeg die aan de slag gaat 
om met deze individuele bijdragen een 
community kunstwerk te maken. 

Hierbij speelt De Tafel een belangrijke 
rol. Het kunstwerk bestaat uit een lange 
serie tafels met daarop geserveerd de 
lievelingsmaaltijden die door de deel
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Voor de 19e keer wordt er in het 3e 
weekend van september een Kunstroute 
georganiseerd. Dit unieke en inspirerende 
evenement trekt meer dan 100 binnen- en 
soms ook buitenlandse kunstenaars, 
dichters en musici.

17/18 september 2016 
12.00 – 17.00 uur toegang gratis

Waar & wat
Op 23 locaties genieten bezoekers van 
schilderijen, aquarellen, tekeningen, 
grafieken, beelden, fotografie, keramiek, 
sieraden, poëzie, jazz, klassieke en 
popmuziek. Er zijn workshops en 
demonstraties. Kortom: een bundeling 
van krachten die garant staat voor een 
enerverend en verrassend weekend vol 
kunst & cultuur.
Alle locaties en activiteiten zijn vrij 
toegankelijk.

Wanneer 
Feestelijke opening, Jachthaven Otto,  
zaterdag 11.00 uur
Data: zaterdag 17 en zondag 18 sept. 2016 
Openingstijden: 12.0017.00 uur

Exposities in Het Oude Raadhuis
Dorpsstraat 9, 1431 CA  Aalsmeer, Telefoon 0297 344318 (tijdens openingsuren)

Openingstijden do t/m zo van 14.00  17.00 uur.

1 sept. t/m 16 okt. 2016

JONG TALENT
KCA brengt het werk van 5 jonge makers 
samen, waarvan vier fotografen en één 
componist. Allen studeerden af in de 
laatste 4 jaar en werden ieder beloond 
door het Young Art Fund. Jong talent is een 
expositie van pas afgestudeerden die een 
frisse blik laat zien op onze maatschappij. 
Het gaat om uiteenlopende werken die 
elk op een andere manier inspelen op de 
actualiteit. Naast het tentoongestelde 
werk van Francesca Lai, Amber Toorop, 
Doris Jongerius en Esther Hovers zal de 
performance van Manuel Sánchez García 
op een aantal specifieke momenten te 
bewonderen zijn.

20 okt. t/m 4 dec. 2016

DIK BOX, CLAUS-PIERRE LEINENBACH 
EN MICHEL VAN OVERBEEKE
Dik Box heeft veel onderzoek gedaan 
naar abstracte beelden die opgebouwd 
zijn uit kleine onderdeeltjes, waarbij 
hij gefascineerd is door zaken als: 
ongrijpbaarheid, turbulentie en werveling. 
ClausPierre Leinenbach maakt beelden 
met een eigen materiaalkarakter. De 
beelden zijn in combinatie van verschillende 
materialen hoofdzakelijk opgebouwd uit 
gekleurde nylonpanty’s die laag over laag 
zorgvuldig over elkaar genaaid zijn. 

Parallel maakt 
hij beelden van 
dunne ijzeren 
plaatjes die 
eveneens in 
vele lagen over 
elkaar gelast 
en afgeslepen 
zijn.

De beelden zijn kwetsbare, gewonde 
wezens met een verfijnde maar ook 
geschrobde en opgeruwde huid. Michel 
van Overbeeke is een veelzijdig kunstenaar 
die ook 3dimensionaal werk maakt met 

schilderijen, fotografie en video. De drie 
kunstenaars bouwen gezamenlijk aan deze 
tentoonstelling.

8 dec. 2016 t/m 22 jan. 2017

TOEGEPASTE KUNST MET O.A. 
TEXTIEL, KERAMIEK EN SIERADEN
Sieraden, keramiek en textiel zijn van alle 

tijden, ook in 
de klassieke 
oudheid.
In deze 
tentoonstelling 
exposeren o.a.: 
Mirjam Nuver, 
Inge Bec̀́ka, 
Mecky van den 

Brink, Gerrie Vermeulen en Simone van 
Eerdenburg.

26 jan. t/m 12 mrt. 2017

‘DE PLOEGH EN ROUTE’
De Ploegh laat in deze expositie zien wat 
het ‘in huis’ heeft. Diversiteit aan disciplines 
zoals schilderkunst, grafiek, keramiek, 
fotografie, glas en beeldhouwkunst, en 
verscheidenheid in stijlen: figuratieve  , 
abstractgeometrische en constructi vistische 
kunst. Kunst voor de kunstkenner én voor 
de minder ervaren kunstliefhebber.

In haar missie stelt LKG de Ploegh zich 
ten doel om mensen te verbinden met 
beeldende kunst door het werk van de 
kunstenaars te laten zien. Vanuit haar 
eigen galerie in Amersfoort ontwikkelt 
De Ploegh hiervoor een gevarieerd 
expositieprogramma en activiteiten die 
in het teken staan van kennismaking en 
verdieping. Het landelijke karakter van 
de vereniging laat zich 
zien in de activiteiten die 
buiten Galerie de Ploegh 
ontplooid worden 
zoals tentoonstellingen 
op externe locaties 
in Nederland en het 
buitenland, en deelname 
aan kunstbeurzen. 

16 mrt. t/m 30 april 2017

KUNST EN BLOEMEN
Kunst en bloemen, 
bloemen en kunst. 
Onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.
In deze tentoon
stelling is o.a. 
werk te zien
van de volgende 
kunstenaars: 

Dennis Atjak, Saskia Wagenvoort, Bas 
Meeuws en Thecla Renders.

4 mei t/m 18 juni 2017

KARIN BORGMAN EN PETRA BOSHART
Karin Borgman houdt zich bezig met wat 
mensen met elkaar verbindt. Mensen die 
met elkaar aan tafel zitten worden een 
eenheid, een nieuw wezen dat een eigen 
leven leidt. Zij 
verbeeldt dat in 
een bijna 
abstracte vorm en 
met een grote 
gelaagdheid in 
kleur en expressie. 
Petra Boshart 
destilleert haar ervaring van het leven tot 
archetypische, tijdloze steensculpturen. 

22 juni t/m 13 aug. 2017

VREEMDE VOGELS EN RARE SNUITERS
(outsider art)
In samenwerking met ons Tweede Thuis 
wordt deze tentoonstelling georganiseerd. 

Authentieke 
kunstwerken, 
gemaakt door 
bijzondere 
artistieke 
talenten , die 
luisteren naar

de stem in zichzelf. Ze ontplooien hun 
creativiteit buiten de kaders en het zicht 
van het reguliere kunstcircuit.
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k KCA presenteert een bijzonder gevarieerde serie van vijf klassieke concerten op de zondagmiddag om half vier, 
zoals vanouds in de intieme ruimte van de Oudkatholieke Kerk, Oosteinderweg 394, AalsmeerOost.

16 oktober 2016

Trio 42
Anneleen Schuitemaker harp, Merel 
Vercammen viool, Juan Manuel Dominguez 
saxofoon.

6 november 2016

Animato Kwartet
Strijkkwartet bestaande uit de jonge musici 
Shin Sihan, Tim Brackman, Elisa Karen 
Tavenier en Pieter de Koe.

8 januari 2017

Erwin Weerstra
Na een mooi optreden in januari 2016 
nu weer een mooi pianorecital met deze 
begaafde jonge pianist. 

12 februari 2017

De Vergelding
Verhaal rond een bijzonder boek. De 
schrijver Jan Brokken vertelt en voor de 
muzikale omlijsting zorgen Eleonore 
Pameijer, fluit en Marcel Worms, piano.

12 maart 2017

Haarlem Voices
Het bekende vocaal ensemble onder leiding 
van Sarah Barrett.

nemers zijn gemaakt. Het resultaat zal
iets zeggen over de achtergrond, over de 
filosofie waarmee deelnemers in het
leven staan.
Natuurlijk hoopt De Kunstploeg dat het 
multiculturele karakter van onze 
samenleving goed zichtbaar wordt. 

Meedoen en wat leren, dat is de kunst! 
Onder het motto ‘Meedoen is de kunst’ en 
‘Het kan niet fout’ heeft De Kunstploeg 
dat samen met inwoners van Aalsmeer 
gedaan. De centrale plek tijdens de 
Kunstroute is het atelier van Karin 
Borgman bij de oude boomgaard van 
Topsvoort aan de Uiterweg.
De organisatoren verwachten een tafel 
samen te kunnen stellen van ongeveer
200 borden. 

Rode draad is steeds die ene lievelings
maaltijd die tegelijkertijd iets zegt over 
achtergrond en filosofie van deelnemers. 
Alle zorgvuldig aangeklede tafels 
met daarop de lievelingsmaaltijden, 
menukaarten, naamkaartjes en hand
geschreven odes aan de lievelingsmaaltijd 
vormen het uiteindelijke kunstwerk.

Abonneer u op deze serie door 
overmaking (voor 30 september)

van e 75,00 
op bankrekening

NL 63 RABO 0300 1184 73 
t.n.v. KCA Aalsmeer, 

o.v.v. ‘Muziek 20162017’.

Losse kaarten e 17.
tot 16 jaar halve prijs.

Voor verdere inlichtingen: 
Tini Man 0297329592

Zie voor het volledige programma 
de speciale Kunstroute-folder.



Maar jazz blijft improviseren, dus staat van 
de overige concerten alleen de datum vast:
12 november, 3 december, 7 januari 2017, 
11 februari 2017, 11 maart 2017, 15 april 
2017, 13 mei 2017. 

Kijk voor meer info t.z.t. in de plaatselijke 
pers of op onze site.

Wij hopen op de komst van de volgende 
topmusici:

•  Zangeres Marjorie Barns 
•   Pianist en componist Rembrandt Frerichs
•   Trompettiste Ellister van der Molen
•   Pianiste, componiste en zangeres Maartje 

Meijer
•  Hoornist Morris Kliphuis
•  Zangeres Carmen Gomes
•  Saxofonist Bernard van Rossum
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Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer heeft als doel het culturele leven in 
Aalsmeer te stimuleren en in stand te houden.
Onder meer door het houden van tentoonstellingen en het organiseren 
van voorstellingen, concerten en andere evenementen en manifestaties 
op cultureel gebied.

Kaarten voor de cabaret
voorstellingen zijn 14 dagen 

van tevoren te bestellen
á € 12, via

www.cultureelcafebacchus.nl

Wilt u verzekerd zijn van 
een plaats, neem dan een 

abonnement  
à 72,50 euro! Te bestellen via 

ans@kunstencultuuraalsmeer.nl  
(vóór 20 september). 

AANVANG VOORSTELLING:
21.00 (zaal open 20.15) 

Locatie: Cultureel Café Bacchus, 
Gerberastraat 4

1431 SG Aalsmeer
tel. 0297326831 

Voor alle activiteiten geldt: check de website voor actuele informatie: 

www.kunstencultuuraalsmeer.nl
Uw vragen en opmerkingen kunt u sturen naar info@skca.nl

In samenwerking met:

24 september 2016

Emiel van der Logt:
STOP MET HUILEN
Emiel maakt ‘standupcomedy’ zoals het 
bedoeld is: zo veel mogelijk grappen! 
Daarbij vliegen de emoties alle kanten op: 
van luchtig naar zware shit! Maar hoe erg 
je ook denkt dat je leven is…er valt altijd 
wat te lachen. Dus STOP MET HUILEN!

22 oktober 2016

Anne Neuteboom: 
WEG
Maak kennis met een ‘Millenial’: allemaal 
ongebreideld positief, met een plaat voor
hun kop, hoogmoedig , kortzichtig, 
overgevoelig, ongeïnteresseerd en ze 
krijgen overal een burnout van. Dat 
belooft wat! Mag ik hier a.u.b. WEG?

19 november 2016

Ellen Dikker:
BUITENSPEL
Ellen zet in ‘BUITENSPEL’ de spelregels naar 
haar eigen hand. Met haar virtuoze types, 
spitse humor en innemende persoonlijkheid 
bouwt Ellen haar eigen universum. Daarin 
mag ieder buitenbeentje een glansrol 
spelen, omdat wij dat met al ons geploeter 
en gemodder verdienen!

10 december 2016

Max van den Burg:
OP EEN BEDJE VAN RUCOLA
In een dynamisch, muzikaal, maar bovenal 
hilarisch éénmansspektakel fileert Max op 
speelse en confronterende wijze de hoofd 
en bijgerechten van deze tijd, waarin 
alles mooier wordt opgediend dan het in 
werkelijkheid is.

14 januari 2017

Jan van Maanen:
VOOR ALLES
Jan, winnaar van de Wim Sonneveldprijs, 
werd door kenners en pers uitgeroepen 
tot de uitvinder van het ‘RetroCabaret’ en 
‘erfgenaam van de grote drie’, zingt gul, 
speelt rijk en ruig en zal u laten lachen om 
niets (of ALLES)! Jan is naast ‘romantisch
decadent’ cabaretier, ook dirigent, 
componist en schilder.

25 februari 2017

Vincent Geers:
JE MOET HET MAAR DURVEN 
Je doet je best om je niet door je angsten 
te laten leiden. Je houdt je groot, bent 
moedig! Maar wat als je angsten groter 
zijn dan jezelf? Is angst eigenlijk zo’n 
slechte raadgever?
Vincent pakt zijn angsten aan zonder 
daarbij zichzelf of de wereld te sparen.
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De jazzconcerten in Bacchus hebben 
bij de liefhebbers en musici inmiddels 
een nationale bekendheid gekregen. 
Ook dit seizoen staat weer een serie 
indrukwekkende en gevarieerde optredens 
in de steigers, steeds op zaterdagavond
om half tien. 

Zeker is het eerste concert op 15 oktober 
van het Guitar Syndicate met de gitaristen 
Nelson Latif en David Golek.

De KCA jazzconcerten in Cultureel Café Bacchus, Gerberastraat 4, beginnen op zaterdagavond om 21.30 uur; zaal open 21.00 uur. 

Toegang: uw gift. 
Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297360355 en Reinoud Staps, tel. 0297325304.
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26 januari 2017
Met de Nationale Gedichtendag op 26 
januari 2017 start de gedichtenweek.
Met het thema “Humor” in de 
Poëzieweek komt er aandacht voor 
gedichten die op de lachspieren werken, 
uit hilariteit, herkenbaarheid of uit 
ironie. Humor in poëzie kan ook wat 
ongemakkelijk zijn: valt hier wel om 
te lachen? Dichters gebruiken humor 
ook in de vorm van ironie om een 
maatschappelijke wantoestand aan te 
klagen. Humor is bovenal een manier 
om met de meerduidigheid van de 
dingen om te gaan en dat is bij poëzie 
niet anders. Talrijke dichters uit Aalsmeer 

en omgeving zullen deze poëzieavond hun 
gedichten voordragen aan de hand van dit 
thema in Cultureel Café Bacchus. Tevens wordt 
hun een podium geboden voor gedicht naar 
eigen keuze. Aanvang: 20.00. Entree: gratis.

25 maart t/m 2 april 2017
Boekenweek
Tijdens deze week met het thema ‘Verboden 
vruchten’ zal een schrijver/schrijfster een lezing 
geven. Deze avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met bibliotheek Amstelland 
en het Boekhuis Aalsmeer. Datum en schrijver 
zullen bekend gemaakt worden via de 
plaatselijke pers en de KCA website.

GEDICHTENTUIN in het 
Boomkwekerskerkhof
In dit prachtige groenmonument 
staan op de eerste 3 weekenden van 
september gedichten opgesteld. Het 
thema ‘SYMBIOSE’ van dit jaar duidt 
op verwevenheid in samenleving, 
wisselwerking, spanningsveld en 
kruisbestuiving tussen mensen, dieren, 
planten en kunstvormen. Veel dichters 
uit Aalsmeer en omgeving hebben zich 
hierdoor laten inspireren.
De Gedichtentuin is behalve tijdens het 
Kunstroute weekend 17/18 september; 
ook op 3/4 september en 10/11 september 
van 12.0017.00 geopend.

25 maart 2017

Fuad Hassen:
HELD   
In ’HELD’ is het geduld van Fuad op. Hij 
besluit zijn eigen weg te volgen, weg van 
de rest!
Met zijn typische ‘laidbackstijl’ van comedy 
neemt hij je op een prettige manier mee in 
zijn wereld. Bijzaken krijgen daarin grote 
betekenis en hoofdzaken doen er niet toe!


