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Kunstmarkt in Roden! Doe mee!
RODEN - Op zondag 5 september is er een grote Kunstmarkt in
Roden. Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de
kunstmarkt, als bezoeker of als
beeldend kunstenaar. Er is plaats
voor 65 kramen. Voor de bezoeker van de markt zijn er talloze
kramen te bewonderen waarin de
kunstenaars hun werk laten zien
en waar zij kunnen uitleggen op
welke manier zij met hun werk
bezig zijn. Om een indruk te geven van wat er allemaal te zien zal

zijn: schilderijen in olieverf, zijde
of pastel. Beelden: steen, klei en
brons, hout en keramiek. Foto’s;
kleding, glas in lood, glaskunst,
sieraden, tassen. De kunstmarkt
wordt muzikaal opgevrolijkt door
Troubadour Ronald Nihot. Hij
verplaats zich zingend op het festivalterrein en brengt Goud van
Oud ten gehore. De toegang tot
de Kunstmarkt is gratis.
Inschrijven voor de Kunstmarkt
kan nog! Aanmelden kan bij
www.watnkunst.nl

Expositie Dertig tinten grijs in
Museum Havezate Mensinge
RODEN - Nu het festival WatnKunst op de terreinen van de
Havezate Mensinge is neergestreken is het mogelijk om nog
meer van kunst te genieten. In
Museum Havezate Mensinge is
namelijk een bijzondere themaexpositie te zien: Dertig tinten
grijs van de Haagse School. De
Haagse School is een stroming
van kunstschilders die in de
negentiende eeuw een nieuwe
richting insloegen. De bijzondere schilderijen uit de periode
1860 – 1900 hangen in alle authentiek ingerichte kamers van
Mensinge. Bij schilderijen van
de Haagse School domineert
aanvankelijk het ‘levend grijs’.
Later worden de kleuren, onder
invloed van het impressionisme, veel losser en vrolijker. De
nabloei van de Haagse School
duurde voort tot ver in de twintigste eeuw.

Bakhuyzen met als thema’s:
dorpsgezicht, waterlandschap
en de kerk. De tegeltableaus zijn
vermoedelijk door de voormalige eigenaar van Mensinge, Jan
Wilmsonn Kymmell geschonken
aan zijn zoon Coenraad, die zelf
kunstschilder was. Naast schilderijen van genoemde schilders
zijn er op Mensinge ook werken
te zien van J.H. Weissenbruch,
H.D. Kruseman van Elten, A.
Mauve en anderen.
Museum Havezate Mensinge is
geopend van dinsdag tot en met
zondag, vanaf 12.00 tot 16.30 uur.
Vanwege geldende coronamaatregelen dienen toegangskaarten
vooraf te worden gereserveerd
op www.mensinge.nl.

In Noordenveld valt heel vaak iets
te beleven. In de verschillende
dorpen worden jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd
door verschillende organisaties.
De Roder Markt is zo’n traditie
een feest waar inwoners maar
ook oud inwoners van Roden zich
steeds weer op verheugen.
De stichtingen Culturele Kring
Roden,
(stimulator van veel
culturele activiteiten in Roden ),
Kunstmomenten ( een podium
biedend aan de vele amateur
kunstenaars ) en Kunstencentrum K38 (een galerie waar
doorlopend exposities te zien zijn
) misten echter in het jaarprogramma een grote activiteit waar
kunst en cultuur centraal staan.
Voor het eerste In 2018 hebben
zij daarom gezamenlijk georganiseerd het festival :
Met als doel een wekend lang
iedereen ongedwongen kennis
te laten maken met kunst en cultuur in brede zin. Om dat doel te
bereiken worden tijdens het festival een weekend lang gratis activiteiten geboden midden tussen
het winkelend publiek. Zaterdag
demonstraties door kunstenaars

In 2018 en 2019 bleek dat een
prima formule die voor herhaling
vatbaar is.
Helaas gooide corona in 2020
roet in het eten. Ook in 2021 zal
voor het organiseren van Wat ’n
Kunst nog met corona rekening
gehouden moeten worden. Op
de Albertsbaan en de Brink is
het moeilijk om zicht te houden
op het aantal bezoekers, iets wat
vanwege de corona maatregelen
wel moet.
De organisatie is daarom heel blij
met de samenwerking met museum havezate de Mensinge. Het
festival Wat ’n Kunst zal, dankzij
de medewerking van het museum, rond dit prachtige gebouw
gehouden worden.

Geen Walking Dinner deze editie
RODEN - Helaas is het niet gelukt om het succesvolle Walking
Dinner te organiseren dit jaar. Covid heeft een zware wissel getrokken op de Horeca en om met hen dit jaar opnieuw een tour
langs de restaurants te organiseren, past niet in programma
om de boel letterlijk weer op orde te krijgen. Jammer, maar wel heel
begrijpelijk, omdat er tot nu toe altijd voor kostprijs gewerkt werd.
Hopelijk kan Wat ‘n Kunst volgend jaar bezoekers opnieuw laten
kennismaken met de kookkunst van de diverse restaurants rondom
het festivalterrein.
Cuisinerie Mensinge
Cuisinerie Mensinge houdt rekening met het festival en bezoekers
van het festival kunnen ook op dit terras terecht voor een hapje en
een drankje tijdens de programmatijden. Gerard Rompelberg en
Reina Huitema verwelkomen iedereen graag.

De relatie tussen Mensinge en
de Haagse School komt tot uiting
in een aantal indrukwekkende
tegeltableaus gemaakt rond
1900 door de Porceleyne Fles in
Delft. Het zijn afbeeldingen van
de schilderijen van H.W. Mesdag,
C. Springer en J.J. van de Sande

De Drentse Uitmaand

Covid maatregelen Wat ’n Kunst 2021
RODEN – Het Wat ’n Kunst festival kan doorgang
vinden dit jaar, maar wel met een aantal maatregelen. Alle bezoekers moeten rekening houden met
deze maatregelen.
Het festivalterrein is toegankelijk via een ingang
naast het Koetshuis van havezate Mensinge. Bij de
ingang verstrekt een security medewerker toegangstickets waarmee bezoekers op het festivalterrein
mogen rondlopen. Op het terrein kan men de kunstenaars aan het werk zien bij de tenten en langs
verkoopkramen lopen. Wie het festivalterrein verlaat,
moet het ticket bij de uitgang weer inleveren bij een
festivalmedewerker of security medewerker. Omdat
op het terrein tegelijkertijd 750 bezoekers toegelaten
worden, kan het ticket daarna weer gebruikt worden

en een podium optreden op de Albertsbaan. Zo in het centrum van
het dorp kan niemand er omheen
en blijf je staan, het boodschappen even vergetend. Zondag dan
op De Brink een gezellige kunstmarkt waar professioneel maar
ook amateurkunstenaars hun
werk laten zien om te verkopen.
Het weekend werd afgesloten
met een walking dinner op de
terrassen rond de Brink.

voor eventuele wachtenden.
Op het podium worden diverse optredens verzorgd.
De ruimte voor het podium is een besloten ruimte,
omringd door dranghekken. In dit gedeelte zijn bankjes geplaatst voor de bezoekers van de podiumoptredens. Bij de ingang van het podiumterrein wordt de
corona check app gecontroleerd en toegang tot dit
gedeelte van het festivalterrein is alleen mogelijk met
volledige vaccinatie of een negatief testresultaat. Het
gaat hierbij om het zaterdagmiddagprogramma met
o.a. Krystl, Jody en de Bazuin en het theaterproject
Moving Art, met Club Classique op de zaterdagavond.
Op de Facebookpagina “watnkunst” wordt een eventuele beperking of verruiming van de maatregelen
vermeld.

RODEN - Traditioneel is september de Drentse Uitmaand,
de maand waarin aandacht
besteed wordt aan het nieuwe
culturele seizoen. In september presenteren veel organisaties hun plannen en activiteiten
voor het komende seizoen. Tijdens Wat ’n Kunst wordt in het
programma aandacht besteed
aan de Drentse Uitmaand en
in de gezamenlijke infostand
is informatie materiaal over de
Drentse Uitmaand beschikbaar.
Veel informatie is ook te vinden
op de website drenthe.nl

!

Twee Cursussen voor beginners (10 lessen)

De T.S.R. start binnenkort weer met 2 beginnerscursussen op
woensdagmiddag 1 september 2021 (13.30-15.30 uur) en op
donderdagavond 2 september 2021 (19.30-21.30 uur).

Docent en beeldend kunstenaar Jan Houwing laat je kennismaken met de
diverse technieken en materialen van de schilderkunst. Cursusduur is
10 lessen. Kosten € 195 incl. kofﬁe/thee. Materiaal in overleg met de docent.
voor meer info: www.tekenenschildergroeproden.nl
opgave nieuwe leden;
tsr-post@outlook.com
meerdere groepen die wekelijks
op een vast dagdeel werken
o.l.v. een professioneel beeldend kunstenaar

opgave beginnerscursussen en jeugdgroepen;
tsr-pr@outlook.com
beginnerscursussen op wo/mi of do/av
jeugdgroepen op wo/mi of vr/mi.

“Wat ’N Kunst” laat u een weekend lang kennis maken
met Kunst en cultuur in Noordenveld.
“Wat ’N Kunst” wordt georganiseerd door Kunstencentrum K38,
de Culturele Kring Roden en Kunstmomenten.
Maar gedurende het gehele jaar bent u in Kunstencentrum K38
van harte welkom om te komen kijken naar mooie exposities.

Kanaalstraat 38A, Roden (ingang Schoollaantje via het blauwe hek)

We zijn geopend van woensdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
Entree € 2,00 p.p. vanaf 18 jaar.
Voor het organiseren van al die exposities
zoekt K38 nog mensen die daarbij willen helpen.
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We hebben o.a. in het bestuur de vacature van penningmeester.
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Leo van der Heiden voorzitter

KIJK, LUISTER
l.vdheiden@hetnet.nl
EN ONTDEK...
06-22490184

Ons museum toont een unieke collectie muziekinstrumenten in
historisch perspectief. Wij zijn gevestigd in een statige villa op
het fraaie Landgoed Vosbergen te Eelde.

Vrijwilligers
gezocht
Museum
CONCERTAGENDA PODIUM
VOSBERGEN
aug./sept. Vosbergen Eelde
• • Heb
wat 2021
met| 17:00
muziek?
ZO 29 je
augustus
en 20:00
• Wil
je betrokken zijn bij de| GRATIS
koers van het museum?
• Wij
kunnen nog wat | extra
hulp
gebruiken , met name voor:
€ 25,00
•- Weekenden (ochtend | of
middag):
€ 55,00
••
ZABezetting
11 en ZO 12 september
tot 18:00en
uur lichte
| 20:00 uur
van 2021
het| 10:00
museum
horeca
• Klussenteam: onderhoud instrumenten, klussen binnen en buiten.
•- Assistentie rondom concerten
en evenementen
| € 10,00
| € 15,00 we een informatieavond.
• Maandag
13 september om 19:30 hebben
| € 20,00
• De
koﬃe staat klaar! | Op aanvraag
BUITENCONCERT CLARINETS UNLIMITED

BUITENCONCERT JOHANNETTE ZOMER (SOPRAAN)
EN MICHIEL NIESSEN (GITAAR)

COMBINATIE TICKET INCLUSIEF DINER
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Geef je nu op!

WELKOM

d

wAt ‘N kUNsT Kunst en muziekfestival
Jan Hut

u
d!

1225'(19(/'

Jan Hut

?

MASTERCLASSES EN CONCERTEN BENNEWITZ STRIJKKWARTET EN
HARRY-IMRE DIJKSTRA (KLARINET)

TOEGANG MASTERCLASS EN MUSEUM

TOEGANG MASTERCLASS EN MUSEUM PASSE-PARTOUT

CONCERT

DEELNAME AAN DE MASTERCLASS

Reservering via: www.museumvosbergen.nl
Podium
INTERESSE?
Neem contact op| Ons
met
Elsbeth

Hellendoorn op 06-21903375
Of stuur een mail naar: info@museumvosbergen.nl

KIJK, LUISTER
EN ONTDEK...
Openingstijden
museum:

Vosbergerlaan 35 | 9761 TJ Eelde | 050-308 12 91
www.museumvosbergen.nl | info@museumvosbergen.nl

• Donderdag t/m zondag
10.30 - 17.00 uur
• Groepen op afspraak
• Volwassenen € 8,- en
kinderen tot 12 jaar € 4,-

Noordenveld
Noordenveld

Ons museum toont een unieke collectie muziekinstrumenten in

ateliers
en galerieën • Festival
Veenhuizen • Het Scheepstra
Kabinet • Roden proeft
CONCERTAGENDA PODIUM VOSBERGEN aug./sept.
• Folly Art Norg • Museum
Havezate Mensinge
• ZO 29 augustus 2021 | 17:00 en 20:00
•
Openbare
Bibliotheek
- BUITENCONCERT CLARINETS UNLIMITED | GRATIS
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- BUITENCONCERT JOHANNETTE ZOMER (SOPRAAN)
+HWLVDOOHPDDORSZDQGHO
LHQ
• Muziekdorp Peize •
EN MICHIEL NIESSEN (GITAAR) | € 25,00
ODDW]LFK]
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- COMBINATIE TICKET INCLUSIEF DINER | € 55,00Nationaal Gevangenis
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Museum
Veenhuizen
• ZA 11 en ZO 12 september 2021 | 10:00 tot 18:00
uur | 20:00
uur
Het is allemaal opHQGRHPHH
wandel- en ﬁetsafstand via
•
Wat
’n
kunst
Roden
MASTERCLASSES EN CONCERTEN BENNEWITZ STRIJKKWARTET
EN
HOG
1RRUGHQY
de mooiste routes te bereiken. Kom, geniet en doe mee!
• Beeldende
HARRY-IMRE DIJKSTRA (KLARINET)
+HWLVDOOHPDDORSZDQGHO
LHQ
- TOEGANG MASTERCLASS EN MUSEUM | € 10,00
kunst in K38
ODDW]LFK]
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HQ¿HWVDIVWDQGYLDGHPRRLVWH
HOG- TOEGANG MASTERCLASS EN MUSEUM PASSE-PARTOUT | € 15,00
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LHQ- CONCERT | € 20,00
Kunstpaviljoen •
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2SHQEDUH%LEOLRWKHHN1RRUGHQYHOG
- DEELNAME AAN DE MASTERCLASS | Op aanvraag
HQGRHPHH
HQ¿HWVDIVWDQGYLDGHPRRLVWH 0X]LHNGRUS3HL]H1DWLRQDDO*HYDQJHQLV0XVHXP
Theater/Cinema
Reservering via: www.museumvosbergen.nl | Ons Podium
9HHQKXL]HQ:DW¶QNXQVW5RGHQ
URXWHVWHEHUHLNHQ.RPJHQLHW
De Winsinghhof
%HHOGHQGHNXQVWLQ.0XVHXPKXLVKHW
:RUWHOGDJHQ9HOHDWHOLHUVHQJDOHULHsQ)HVWLYDO
• Museum
HQGRHPHH
.XQVWSDYLOMRHQ7KHDWHU&LQHPD'H:LQVLQJKKRI
9HHQKXL]HQ+HW6FKHHSVWUD.DELQHW5RGHQSURHIW
Kinderwereld
0XVHXP.LQGHUZHUHOG
)ROO\$UW1RUJ0XVHXP+DYH]DWH0HQVLQJH
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• Worteldagen
• Vele
historisch perspectief. Wij zijn gevestigd
in een statige villa
op
het fraaie Landgoed Vosbergen te Eelde.
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Openingstijden
museum:

Help mee: vrijwilligers gevraagd
RODEN – De organisatie van het Wat ’n Kunst Festival is nog op zoek
naar mensen die willen helpen bij allerlei werkzaamheden om het
festival ook in 2021 goed te laten verlopen. Het gaat bijvoorbeeld om
het opbouwen van het festivalterrein bij havezate Mensinge, het indelen van de kunstmarkt, podia inrichten en het klaarzetten van materialen. Voor de mobiele toiletwagen wordt er nog gezocht naar toiletdames en -heren voor het regelmatig schoonmaken van het toilet en
een vrolijke noot.
Het bestuur van de stichting Wat ‘n Kunst vindt het belangrijk dat er
ieder jaar ook aandacht is voor kunst en cultuur in het festivalaanbod
in Roden. En ook dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar moet
zijn. Daarom wagen ze zich ieder jaar weer aan de organisatie van het
Watnkunst festival, waarbij het uitgangspunt, voor iedereen gratis toegankelijk, van groot belang is. Dit laatste uitgangspunt maakt ook dat
de organisatie bestaat uit vrijwilligers en er zo veel kosten bespaard
kunnen worden. Maar dan moet je wel vrijwilligers hebben.
Natuurlijk zijn er een aantal vrijwilligers, anders zou het Watnkunst festival voorgaande jaren en dit jaar niet georganiseerd kunnen worden.
Maar de behoeft om daar mensen aan toe te voegen is groot. Voor de
editie van dit jaar maar ook voor de komende jaren. Mensen die mee
willen organiseren, die PR taken willen doen en mensen die de handen
uit de mouwen willen steken om het festivalterrein in te richten, podia
te bouwen, tenten en kramen op te zetten, posters willen plakken, flyeren, en ga zo maar door. Wie belangstelling heeft, kan voor vragen
of aanmelding contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Geert
Helder, g.helder49gmail.com, 06-51177505.

Wat ’n Kunst zoekt sponsoren
RODEN - Vorig jaar waren er
weinig activiteiten in Roden. Door
Covid is het culturele leven helemaal stilgevallen. En dat is jammer, want Roden is een dorp waar
altijd wat te doen is en daarom
een leefbaar dorp is. De stichting
Wat ‘n kunst is blij dat ze dit jaar,
met enige beperkingen, de draad
weer kan oppakken.
Sinds vier jaar wordt in Roden
het Wat’nKunst festival georganiseerd. Dit driedaagse festival
richt zich op kunst in de breedste zin van het woord, beeldende
kunst, schilderkunst, muziek,
cabaret en theatrale performances. Het festival is een project van
Stichting Wat’nKunst, waarin de
Culturele kring Roden, het Kunstencentrum K38 en stichting
Kunstmomenten Noordenveld
samenwerken. Jaarlijks komen
er vele bezoekers, voornamelijk
uit Noord Nederland, naar dit
festival. Het festival is bedoeld
voor jong en oud en niet alleen
kunstliefhebbers weten hun weg
naar ons festival te vinden.
Tot nu toe is het de organisatie gelukt om het festival gratis

toegankelijk te maken. Maar het
altijd lastig om dat voor elkaar
te krijgen. Het festival wordt gefinancierd uit eigen inkomsten,
subsidies, sponsoring en giften.
Voor iedereen die, of elk bedrijf
dat kunst, cultuur en muziek en
dans een warm hart toedraagt
en met het bestuur van de stichting vindt dat dit toegankelijk
moet zijn voor iedereen, biedt
het festival een unieke kans om
de zichtbaarheid van het bedrijf
en de producten/diensten nog
extra te vergroten en te versterken. Sponsoring biedt de
mogelijkheid om zich positief te
presenteren in een niet-commerciële context.
Zo wordt de stichting al ondersteund door Sociohypotheek,
de Rabobank, Mijn Makelaar,
Uitgeverij Media Totaal Noord,
Buro Taped, diverse fondsen en
de gemeente en provincie. Maar
om het mogelijk te maken het
festival ook de komende jaren
te kunnen organiseren is meer
ondersteuning nodig.
Wilt u ook steunen? Neem contact op via info@watnkunst.nl.
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PROGRAMMA:

VRIJDAG 3 SEPTEMBER
13.30- 15.00 uur, Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38

Workshop voor jongeren
“Maak je eigen tekst”

met medewerking van Myron Hamming.
Deze middag gaat Myron met jongeren aan de slag om
teksten te maken, die ook gebruikt kunnen worden in het project
”the Wall”, dat onder leiding van Michel de Haan wordt uitgewerkt

ZATERDAGMIDDAG 4 SEPTEMBER
13.00- 17.00 uur Terrein Havezate Mensinge, Mensingeweg 3

Op het podium:

zangeressen KRYSTL en JODY,

onder begeleiding van brassband
de Bazuin, Oenkerk o.l.v. Jaap Musschenga
en het Stempalet van Minka Zaal
Verder op het festival terrein:

• Teken en schildergroep Roden
• Tanja Hommes, schminken kinderen en volwassenen
• Tim Vriesema, slagwerk workshop
• Patricia Suer, theater
• Candy soda popcorn, workshop Zumba dansen
• Zandkunstenaar Sikke Bart Frieling
• William van der Velde oud ijzer kunst
• Klaas Kuiper, speksteen kunst
• Sneltekenaar Louise Bramer
• Workshop grafﬁti Michel de Haan
• Werken met klei Aafke van der Heiden
• Drentse portretschilders

ZATERDAGAVOND 4 SEPTEMBER
19.30 uur, Festivalpodium (inclusief digital screen)
bij Havezate Mensinge te Roden.

Moving art & story paintings
m.m.v. Club Classique, Harm Hoff en Jody Berghuis

ZONDAG 5 SEPTEMBER
11.00 – 17.00 uur. Terrein Havezate Mensinge

Grote Kunstmarkt

www.watnkunst.nl

Zondag 5 september a.s. wordt voor de vierde keer in het kader van het
Wat’ N Kunstfestival de grote, succesvolle Kunstmarkt georganiseerd, nu op het
terrein van de Havezate Mensinge. U kunt parkeren in het dorp of op het
parkeerterrein van het Jaarbeursterrein. Op het jaarbeursterrein is een braderie.
Dit is niet de Kunstmarkt, loop even door tot bij de Havezate.
Een markt met niet alleen veel kunst, schilderijen, graﬁek, beelden, keramiek
en sieraden, maar ook met muziek van Ronald Nihot. Op de Kunstmarkt bieden
kunstenaars (professionals en amateurs) hun zelf gemaakte werken ter verkoop
aan. Maar gewoon kijken mag natuurlijk ook.

wAt ‘N kUNsT
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Workshops stadsdichter Myron Hamming
en kunstenaar Michel de Haan
VRIJDAG/ZATERDAG - Met graffiti leuke, kleurrijke en mooie teksten maken. Myron Hamming is
een kei in het maken van teksten
en Michel de Haan is kunstenaar.
Hoe leuk kan het zijn om beide
dingen met elkaar te combineren.
Op vrijdag 3 september geeft
stadsdichter van Groningen Myron
Hamming een workshop verhalen
en gedichten schrijven. Hij gaat
aan de slag met de deelnemers
van 13.00 tot 15.00 uur in K38.
Meedoen is gratis!

Op zaterdag 4 september om
13.30 uur vindt er dan een workshop plaats met kunstenaar

Michel de Haan. Er wordt een keuze gemaakt uit de teksten van de
worksshop van Myron Hamming
voor een graffiti muurschildering
die geplaatst wordt op een muur
in Roden. Deelnemers mogen
de kunstenaar helpen bij de uitvoering. Dat zal in oktober gaan
plaatsvinden.
Opgave is nodig voor het meedoen
aan de workshop van Myron Hamming op de vrijdagmiddag. Opgave bij jenny.stuivenberg@outlook.
com

Zangeres en presentatrice
Jody Berghuis

Slagwerkdocent
Tim Vriesema

ZATERDAG – Jody Berghuis zal
het podiumprogramma ’s middags en een deel van het avondprogramma gaan presenteren.
Daarnaast zal ze ook zingen met
brassband de Bazuin die samen
met zangeres Krystl optreden.
Berghuis is afgestudeerd aan het

ZATERDAG – Slagwerkdocent
Tim Vriesema geeft zaterdag
4 september een workshop
trommelen op het festivalterrein. Met emmers en pollepels
zal hij deelnemers de kunst
van het trommelen bijbrengen.
Deze workshop wordt tussen
13.00 en 17.00 uur een paar
keer gehouden en is geschikt
voor kinderen, tieners en oudere jeugd en volwassenen.

Prins Claus Conservatorium in
Groningen. Haar passie is zingen,
maar haar hart ligt bij presenteren en programma’s maken. Ze
waagde de sprong en begon haar
eigen programma: LEF!. Samen
met cameraman Bart Freeburg
gaat ze dan op pad om Groningers
te interviewen voor de camera
over hun passie. Zingen deed ze
onder andere in de deelname aan
the Voice of Holland en ook in een
grote openingsact van Proud on
Stage, waar ze gezamenlijk met
Traditional Collective, leden van
het Pasveerkorps, T-Brass en
dansers van DIF, een onvergetelijke act van maakte.

Kunst en Cultuurprijs Noordenveld
ZATERDAG - Binnen de gemeente Noordenveld zijn er veel mensen en organisaties die zich bezig
houden met kunst en cultuur in
de ruimste zin. Dat kan gaan om
beeldende kunst, dans, muziek,
theater enz. Er wordt op dat gebied zowel door professionals
als amateurs veel gepresteerd.
Prestaties die een blijk van waardering vanuit de samenleving
verdienen.
Wat ’n Kunst wil met de jaarlijks
uit te reiken Kunst & Cultuurprijs
een kunstenaar of een organisatie die veel voor het culturele
doet of gedaan heeft zo’n blijk
van waardering geven. Naast
deze prijs wordt ook de Talentprijs uitgereikt. Deze prijs wil
aanstormend talent, jong of oud,
stimuleren. Vanuit de samenleving kunnen kandidaten voor de
prijzen worden voorgedragen,
de jury kiest die voordrachten
een aantal genomineerden. De
winnaar wordt bepaald door een
combinatie van stemmen uit de

samenleving en de keus van de
jury. In 2020 is het door corona
niet gelukt om de prijzen uit te
reiken.
Met de genomineerden is afgesproken dat de prijsuitreiking
dit jaar zal gebeuren tijdens het
avondprogramma van Wat ’n
Kunst op zaterdag 4 september.
Genomineerd voor de Kunst- en
Cultuurprijs zijn in willekeurige
volgorde Marijtje van der Veen
(zet zich in om kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur), Stichting Amonet (drijvende krachten Rob en Ina Reijnders
initiëren o.a. de Worteldagen
in Norg), Minka Zaal (zet zich in
voor kinderen in muziek o.a. in
haar eigen zangschool) en Ton Le
Coultre (al 35 jaar betrokken bij
muziekonderwijs in Peize). Voor
Talentprijs zijn genomineerd: David Hut (veelzijdig natuurtalent op
het vlak van beeldende kunst) en
de Roden Girl Choristers (groep
jeugdige koorleden die inspireren en stimuleren).

Brassband de Bazuin & Krystl
ZATERDAG –Brassband de Bazuin uit Oenkerk zal zaterdag
4 september optreden. Ook tijdens eerdere edities van Wat
’n Kunst stond de brassband op
de programmering en hebben
er meerdere artiesten met de
Bazuin opgetreden, waaronder
Ellen ten Damme en Tony Neef.
Dit jaar zal Krystl samen met de
Bazuin op gaan treden.
Afgelopen voorjaar heeft er een
dirigentenwissel plaatsgevonden bij Brassband de Bazuin uit
Oenkerk. Dirigent Klaas van der
Woude heeft zijn dirigeerstokje
overgedragen aan Jaap Musschenga om te kunnen genieten
van zijn pensioen. Het optreden
tijdens de vierde editie van Wat
’n Kunst (zaterdag 4 september)
zal zijn eerste publieke optreden gaan worden met de Friese
brassband.
Jaap is als gastdirigent al een
aantal keren bij De Bazuin Oen-

kerk betrokken geweest en
daardoor is hij geen onbekende
voor de muzikanten. Aan het
Prins Claus Conservatorium in
Groningen studeerde Jaap HaFaBra-directie, tenor tuba en de
master-opleiding Wind-BandConducting. Voor alle opleidingen slaagde hij ‘cum laude’. In
september 2015 won Jaap als
eerste dirigent de VNO-NCW talent award.
Krystl brak in 2010 door met
haar single ‘Golden Days’ en
scoorde daarna hits met ‘Fool for
you’ en ‘Bottles’. Tegenwoordig
tourt Krystl solo door het land
en is ze regelmatig te gast bij De
Wereld Draait Door, waarin ze
bij de DWDD-Recordings indruk
maakte. Daarnaast is Krystl één
van de drie Blue Birds, samen
met Elske DeWall en Rachèl
Louise.
Het optreden is van De Bazuin &
Krystl is in de buitenlucht en vrij
toegankelijk.

Club Classique brengt
Moving Art met Noordenveldse Story Paintings
ZATERDAG – Zaterdagavond om 19.30 uur brengt
Club Classique op het festivalpodium Moving Art
met Noordenveldse Story Paintings. Een voorstelling waarin schilderijen langzaam in beweging komen betoverd door de mooiste melodieën.
Club Classique is ontstaan in het Amsterdamse Café
De Klepel - destijds een ontmoetingsplek voor musici. Daar organiseerde Leonard Besseling samen
met violiste Myrthe Helder voor het eerst klassieke
jamsessies waar toehoorders met een biertje in de
hand van klassieke kamermuziek konden genieten.
Sindsdien spelen de musici door geheel Nederland.
Zijn ze min of meer het huisorkest van Podium Witteman en werken ze mee aan diverse grote producties.

In Moving Art vervagen de grenzen tussen wat echt
is en wat niet. Is het een schilderij of toch een film?
Speelt het strijkkwartet daar nu live of is het een
soundtrack? Personages stappen na een eeuwenlange lockdown plotseling uit hun lijst. Muziek, schilderijen en film gaan naadloos in elkaar over.
Noordenveldse Story Paintings
Aan het programma zijn verhalende schilderijen van
Noordenveldse kunstenaars toegevoegd. Het werk
van meer dan 25 kunstenaars is door Mirjam Offringa, van Buro Taped in Roden, verwerkt in een mooie
presentatie, waar Club Classique en Harm Hoff de
muziek bij verzorgen.

Kunstenaar en
theatermaakster Patricia Suer
ZATERDAG - Patricia Suer is
beeldend kunstenaar en theatermaakster. Zij maakt figuratieve fantasievolle beelden
en attributen van ijzer. Hiermee speelt zij (solo) (straat)
theatervoorstellingen/
acts
waarbij de objecten als decor en personages fungeren.
Zij heeft zich als autodidact
ontwikkeld tot een eigenzinnig
vormgeefster die schijnbaar uit

de losse pols de meest wonderlijke vormen uit ijzer tevoorschijn tovert. Ook exposeert zij
veelal nog “in gebruik zijnde’
maskers, dieren en allerlei andere objecten. Recente ontwikkelingen zijn de beelden die zij
van haar ijzeren objecten laat
gieten in brons.
Op zaterdag 4 september treedt
Patricia op met meerdere acts.

Zandkunstenaar Sikke-Bart Frieling

Zanger Ronald Nihot

ZATERDAG - De meeste mensen kennen zandkasteel bouwen van
vroeger als kind aan het stand, emmer op de kop, gracht graven en
dijken aanleggen en dan wachten op de zee, die het altijd van het
zandkasteel won. Maar het vormgeven in zand is meer dan dat. Op
zaterdag 4 september komt zandkunstenaar Sikke-Bart Frieling
naar Roden om een demonstratie te geven, samen aan het werk te
gaan en de technieken te delen.

ZONDAG - Op zondag 5 september trekt Ronald Nihot zingend
rond op de Kunstmarkt te Roden. Nihot heeft ruim 30 jaar
ervaring en treedt op voor een
zeer divers publiek. Hij deed ook
mee aan The Voice Senior. Alle

grote hits uit de Sixties, Seventies, Eighties, tot......nu komen
zondag voorbij. Persoonlijke
wensen en verzoeknummers
zijn uiteraard ook mogelijk. De
toegang op de Kunstmarkt is
gratis!

Leerlingen Stempalet
Minka Zaal
ZATERDAG - Al ruim 10 jaar
is Minka Zaal met haar zangschool Stempalet gevestigd in
Peize. In haar lespraktijk zingen wekelijks 100 kinderen en
jongeren die in groepsverband
en-of individueel les krijgen.
Als zangdocent is Minka betrokken bij de muzikale ontwikkeling van iedere leerling
op amateurniveau en begeleidt
ze zangers die verder willen in
het vak van artiest. Op 4 september treden zes talenten
op in de leeftijd van 18 tot 20
jaar. Deze jongeren begeleiden
zichzelf met eigen geschreven
nummers en al reeds bestaand
repertoire. De leerlingen die
optreden volgen een muziekopleiding, starten aankomend
schooljaar op een conservatorium of hebben de ambitie dit in
de toekomst te gaan doen.

