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AMAZING AMATEURS 6
Na het succes van de vorige 
tentoonstellingen ook dit jaar een 
expositie van amateurs die in hun vrije tijd 
schilderen, beeldhouwen of fotograferen.
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer biedt 
hen de kans hun werk in een professionele 
omgeving te presenteren aan een breed 
publiek. En dit jaar voor het eerst ook 
tijdens de kunstroute.

FOTOGRAFIE
Sinds de intrede van de digitale fotografie 
bestaat er een verschil tussen het nemen 
van een foto en het maken van een 
foto. Steeds meer mensen werken met 
fotobewerkingsprogramma’s. 
Deze programma’s zijn de nieuwe 
schilderkwasten voor de fotografen van de 
21e eeuw. 
Met o.a.: Reint Baarda, Harriët Mastboom 
en Monic Persoon

GRAFIEKGROEP BERGEN
De Grafiekgroep Bergen bestaat uit elf 
professionele, voornamelijk grafisch 
werkende kunstenaars. 
De meeste van hen wonen in de kop 
van Noord Holland en allen zijn lid van 
het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB.

De grafiekgroep is een rechtstreekse 
voortzetting van het Grafisch Genootschap 
Drukkerstroost, opgericht in 1976.
Met vele tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland en de uitgave van kunstmappen 
heeft dit genootschap zich een zekere 
naam verworven. De kunstenaars hebben 
geen directe stijlverwantschap. Wel 
hebben zij allen het vakmanschap hoog in 
het vaandel, drukken zij zelf hun prenten 
en laten zich door elkaar inspireren.
Werk o.a. van Hans Kleinsman.

TRANSPARANT
(aquarel en glas)
De aquarel geldt als de moeilijkste 
schilderkunstige techniek. Corrigeren of 
overschilderen is er niet bij, het moet in één 
keer goed zijn. Vaak is het een kwestie van 
véél water, weinig verf en vóór alles het 
licht dat door de transparante kleurlagen 
heen schijnt. 
Voor de ware liefhebber gaat er niets 
boven de stralende werking, de met weinig 
middelen gesuggereerde glans, de intense 
kleurbeleving van een goede aquarel. 
Deze tentoonstelling wordt samengesteld 
in samenwerking met de Hollandse 
Aquarellistenkring en de glaskunstenaars 
Yvonne Trossèl en Jolanda Prinsen.

JUKE HUDIG EN ANNETTE VAN DEN 
BERGH
Juke Hudig werd bekend door haar 
prachtige tuinpastels. Kleurrijke,

ondoordringbare bloemenzeeën.
Annette van den Bergh toont porselein. 
Wit met prachtige kleurtonen. Teer en 
fragiel tegelijk. Porselein is een specifieke 
vorm van keramiek dat gebakken wordt bij 
een hoge temperatuur.

JACQUELINE BOHLMEIJER
Verwonderd stelt Jacqueline Bohlmeier 
vast dat een boom alleen aan de 
buitenkant groeit: ‘het leven zit tussen 
de stam en de schors’. Ze verbaast zich 
over het ongrijpbare van de groei, over de 
holtes, noesten, kronkelende tentakels 
of jonge loten die onverwachts opduiken. 
In haar objecten wuiven deze uitlopers 
met triomfantelijk gebaar, of ze rollen met 
hun spierballen, trots op de groeikracht 
waarmee ze hun omgeving in bezit nemen.

HOMMAGE AAN COQ SCHELTENS  
(1943-2010)
Op 31 mei 2010, overleed Coq Scheltens. 
Zij was een begaafd kunstenares, begon 
op haar zesde jaar al met tekenen en werd 
grafisch vormgever en ontwikkelde vele 
winterboeken. 
In haar vrije werk maakte ze 
pentekeningen van karakteristieke panden 
in haar geliefde dorp. Daarbij was zij 
jarenlang de aanjager van het kunst- en 
cultuurbeleid in Aalsmeer. 

19 okt. t/m 3 dec. 2017

31 aug. t/m 15 okt. 2017

7 dec. 2017 t/m 21 jan. 2018

25 jan. t/m 11 maart 2018

15 maart t/m 29 april 2018

3 mei t/m 17 juni 2018

21 juni t/m 5 augustus 2018
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Het derde weekend van september staat 
traditiegetrouw in het teken van de 
Kunstroute Aalsmeer, een waar pareltje 
van KCA dat ver over de grenzen van de 
regio bekendheid geniet. Dit unieke en 
inspirerende evenement zal gedurende 
twee dagen ongetwijfeld weer meer dan 
2.000 bezoekers op de been brengen. 

Bijzonder jaar
2017 is een bijzonder jaar voor de Kunstroute 
Aalsmeer, niet alleen vanwege het 
record aantal van 25 locaties en ruim 100 
kunstenaars, dichters en musici. Dit jaar viert 
KCA het 20e jubileum van haar  Kunstroute.
 

Het begon allemaal in 1998, toen de vele 
professionele Aalsmeerse kunstenaars in 
één weekend hun ateliers openstelden 
voor het publiek dat op ontdekkingsreis 
kon gaan langs hun werkplekken: de Open 
Atelierroute. 

In de jaren erna sloten kunstenaars uit 
binnen- en buitenland zich aan die hun werk 
gingen tonen op steeds meer bijzondere 
locaties, zoals loodsen van jachthavens, 
buurthuizen, de Watertoren, de Historische 

Tuin en natuurlijk het Oude Raadhuis. 
Steeds meer verschijningsvormen van 
beeldende kunst waren te bewonderen: 
schilderijen, aquarellen, tekeningen, 
grafieken, beelden, fotografie, keramiek, 
sieraden. Ook dichters sloten zich 
aan met een Gedichtentuin, een 
unieke poëziemanifestatie op het 
Boomkwekerskerkhof. Muzikaal talent 
kon natuurlijk niet achterblijven en menig 
zangprofessional, koor of band zorgde voor

 
de omlijsting met klassieke muziek, jazz, pop 
en wereldmuziek. 

Zo groeide de Atelierroute uit tot een 
Kunstroute van formaat waar binnen- en 
buitenlandse kunstenaars, dichters en 
musici van hoog niveau graag acte de 
présence komen geven. Zij toveren de vele 
bekende én verrassende nieuwe locaties 
weer om tot oases van kunst en cultuur. 

Een bundeling van krachten die garant 
staat voor een enerverend en verrassend 
weekend.

17 en 18 september 2017
12.00 - 17.00 uur toegang gratis

Zie voor het volledige programma
de speciale Kunstroute-flyer
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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, Aalsmeer-Oost.

Trio Sonare
Het Zutphense ‘Trio Sonare’ geeft een 
concert met romantische aria’s en virtuoze 
vioolmuziek. Andor Boddeke aan de 
vleugel, Papillon Boddeke op de viool en 
Dewi Boddeke Sopraan. Andor en Dewi, 
broer en zus, studeerden respectievelijk 
piano en zang aan het conservatorium van 
Rotterdam bij Ludmila Baslawskaya en 
Carolyn Watkinson.Papillon, de zoon van 
Andor, studeert aan de jong talentenklas 
van het conservatorium in Utrecht.

Harpduo Dyade
Colet Nierop en Emilie Bastens: Twee 
harpistes die ondanks het feit dat ze heel 
verschillend zijn, toch een eenheid vormen 
in het musiceren met elkaar.

Met veel plezier, passie en vakmanschap 
brengen zij de harp in de vorm van een duo 
dichter bij het publiek.

Pianoduo Mephisto
Met de succesvolle pianisten Katrijn 
Simoens en John Gevaert. Sinds hun debuut 
in 2007 rijgt het duo de internationale 
successen aan elkaar, zowel op prestigieuze 
wedstrijden als op de concertpodia.
Het echtpaar ontmoette elkaar in het 
Conservatorium van Antwerpen waar ze 
studeerden in de klas van Levente Kende 
en Heidi Hendrickx. Ze  worden gelauwerd 
om hun samenspel, waarbij ze technische 
brille combineren met een uitzonderlijk 
kleurgevoel.

Delta Pianotrio
Gerard Spronk, viool, Irene Enzlin, cello, 
Vera Kooper, piano
Hun pianotrio avontuur begon in de herfst 
van 2013. Hoewel ze alle drie uit Nederland 
komen, leerden ze elkaar pas in Salzburg 
kennen. Daar besloten ze pianotrio’s te 
leren en lessen te nemen.Het werd al bij 
de eerste repetitie duidelijk dat er iets 

bijzonders aan deze samenwerking was.
Ze ontdekten hoe leuk het was samen 
te reizen en muziek te maken. Muziek is 
geheimzinnig genoeg, maar kamermuziek 
is een nog mysterieuzer fenomeen. Het is 
een vorm van magie die een oneindige bron 
van inspiratie vormt.

Het concert voor de maand maart is nog 
niet bekend. Natuurlijk is de werkgroep 
op zoek naar jeugdige uitvoerende musici 
waarbij het niveau leidend is.Kijk voor meer 
info t.z.t. in de plaatselijke pers of op de KCA 
site.

1 oktober 2017

12 november 2017

maart 2018

14 januari 2018

4 februari 2018

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

Openingstijden donderdag t/m zondag van 14.00 - 17.00 uur

Deelnemer van het eerste uur is de 
Aalsmeerse kunstenares en keramiste 
Anneke Harting, die met haar atelier aan 
de Uiterweg in al die jaren geen editie 
heeft gemist. 

Oudkatholieke Kerk (foto:Reint Baarda)

Muzikale “Instuif ”

In het komende seizoen zal er in het 
Oude Raadhuis naast de bekende 
exposities ook ruimte geboden worden 
aan amateur-musici uit Aalsmeer.

Minimaal vier keer proberen we het 
Oude Raadhuis hiervoor open te 
stellen. Alle instrumenten zijn welkom, 
er is een piano aanwezig.

De eerste muzikale “instuif ” zal eind 
september plaatsvinden op een zondag

Informatie en aanmelding bij:
 Wilbert Streng, wjmstreng@hotmail.com



Nathalie Baartman:
VOEST
Voest? Dat is Twents voor vuist! Gaat
Baartman dan knokken?
Ja,vechten voor een beetje meer liefde en
vrolijkheid, alstublieft!
Hoe? Door daar zelf maar eens mee te
beginnen! Dan volgt de rest vanzelf!

Martijn Kardol:
BANG
Wat zou jouw reactie zijn wanneer er een
aanslag plaatsvindt, precies op het moment
én op de plek waar jij je net begeeft?
Ben je bang en loop je hard weg óf overwin
je de angst en probeer je hulp te verlenen?
Martijn is zoekende: is hij bang??

Marcel Harteveld:
DE SNEEUWENGEL
Marcel wil graag een engel ontmoeten
en daarom is hij op straat gaan leven.
Daar krijgt hij een briljant idee: ”Een grote 
Daklozenkerstrevue!”
Alle kerstclichés komen voorbij en iedereen
is welkom!

Kees van Amstel: 
DE MAN DIE IK NIET WORDEN WILDE
Kees is veranderd! Hij merkte dat hij,
vanwege zijn cynische blik op de wereld,
steeds vaker werd gemeden.
Maar nu is hij chill en relaxed!
Hij ziet de zonzijde en is “ZEN”!

Tom Lash: 
UIT VRIJE WIL
Hoe objectief zijn mensen? Hoe vormen
ze hun mening zonder beïnvloeding?
Hoe vatbaar is de mens voor manipulatie?
Jij bent toch zeker niet vatbaar?
Volgens Tom zit je er goed naast en wordt
het tijd dat je met je neus op de feiten
wordt gedrukt!

Rayen Panday:
FENOMEEN
Een fenomeen beschrijft de wereld, zoals we
die ervaren, niet per se zoals die bestaat…
Een ”fenomeen” kan ook duiden op een
bijzonder begaafd persoon of ‘n opvallend
verschijnsel.
Rayen vindt zichzelf geen fenomeen. Hij
beschrijft alles zoals het is, maar wel op
fenomenale wijze!

Yvonne van den Eerenbeemt:
SIRENE
Yvonne gaat met u in de piepzak zitten om
vervolgens als de wiedeweerga naar de
nooduitgangen te zoeken!  Want, als de 
“SIRENES” loeien is er geen tijd voor getreuzel!
Zij slaat u om de oren met zonderlinge
observaties en wanhopige personages, om
daarna weer troost te bieden met een
prachtig kleinkunstig liedje!

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.

Voor alle activiteiten geldt: check de website voor actuele informatie
www.kunstencultuuraalsmeer.nl of www.skca.nl 

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

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
16 september 2017, de cd-presentatie 
van Marnix Busstra’s Old School Band: 
fusion en funk, in een groovy stijl,

Ook de volgende concerten zijn al 
vastgelegd:

 
7 oktober 2017: Carmen Gomes Sings 
The Blues – cd-presentatie. Met speels 
gemak combineert Carmen Gomes haar 
melodische jazzy geluid.

18 november 2017: Bernard van Rossum, 
een Nederlands-Spaanse tenorsaxofonist. 

20 januari 2018: Tien jaar Tim Kliphuis 
Trio. De virtuoze violist is beroemd 
geworden door het Koningsconcert 2016.

10 maart 2018: Deborah J. Carter 
& Zandscape – Daytripper Revisited. 
Deborah Sings The Beatles, begeleid door 
vibrafoon, gitaar, bas en drums. 

Maar jazz blijft improviseren, dus staat van 
de overige concerten alleen de datum vast:
9 december 2017, 3 februari 2018, 
14 april 2018 en 12 mei 2018. 

Wij hopen op de komst van onder meer de 
volgende topmusici:

• Pianiste, componiste en zangeres 
Maartje Meijer

• Gitarist Jesse van Ruller
• Gitarist Wolf Martini.

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

GEDICHTENTUIN in het 
Boomkwekerskerkhof

Op dit prachtige Groenmonument staan  
de eerste 3 weekends  van september 
gedichten opgesteld. 

Dit jaar is het thema: “VLUCHT”. 

Dichters uit Aalsmeer en omgeving hebben 
zich hierdoor laten inspireren.

De “Gedichtentuin” is behalve tijdens het 
Kunstrouteweekend 16/17 september; 
ook op 2/3 september en 9/10 september 
(Monumenten-weekend) geopend van 
12.00-17.00u.

Kom in eigen tempo wandelen langs “de 
geestgronden” van  dichtersgedachten. 
 
De Gedichtentuin vindt u aan de 
Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer

Met de Nationale Gedichtendag 
op 25 januari 2018 start de 
gedichtenweek.

In Cultureel Cafe Bacchus kunnen vele 
dichters uit Aalsmeer en omgeving  deze 
poëzieavond hun gedichten voordragen 
aan de hand van het thema dat Poetry 
International aanreikt. 

Na de pauze is het podium vrij voor een 
gedicht naar eigen keuze.

Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis

Boekenweek

Tijdens deze week 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 via de 
KCA -website.

Favorieten

Onder het motto “horen, zien en…….lezen”
Heb je dat ook wel eens dat een tekst  je 
helemaal opvrolijkt ,een gedicht je troost 
biedt of een lied je ziel raakt? 

Kan je ook zo enthousiast worden  over 
een boek wat je zojuist hebt gelezen? Die 
emoties wil je met iedereen delen! Op een 
zondagmiddag in het voorjaar van 2018  
mag iedereen zijn/haar juweeltje laten 
flonkeren!

Verdere informatie, datum en locatie wordt 
later bekend gemaakt via de nieuwsbrief en 
website van KCA en de plaatselijke pers.

Ja
zz

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. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304
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Jazz en Cabaret
in samenwerking met

Kaarten voor de cabaret voorstellingen zijn 
14 dagen van tevoren 

te bestellen voor € 12,00 via
www.cultureelcafebacchus.nl

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, 
neem dan een abonnement 

voor € 72,50
Te bestellen via 

ans@kunstencultuuraalsmeer.nl 
(vóór 15 september)

AANVANG VOORSTELLING:
21.00 (zaal open 20.15) 

Locatie: Cultureel Café Bacchus
Gerberastraat 4

1431 SG Aalsmeer
tel. 0297-326831 (tijdens openingsuren)

23 september 2017

21 oktober 2017

25 november 2017

20 januari 2018

17 februari 2018

24 maart 2018

21 april 2018

WORDT DONATEUR 

Als donateur van KCA steunt u ons 

met een jaarlijks vast bedrag en draagt 

daarmee bij aan het culturele leven in 

Aalsmeer.

MELDT U AAN VIA DE SITE

25 januari 2018

C
abaret

donderdag
25 januari 2018


