wAt ‘N kUNsT
festivalkrant
Zaterdag 3 en zondag 4 september

PROGRAMMA
Kunst & Cultuurprijs Noordenveld

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 cultuur 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
uit die voordrachten een aantal genomineerden. De winnaar wordt
bepaald door een combinatie van
stemmen uit de samenleving en de
keus van de jury.

Het Kunsterf Norg
Een creatieve broedplaats in het
centrum van Norg. Men organiseert
zelf niet maar stelt ruimte beschikbaar voor activiteiten en exposities.
De stichting probeert daarmee zoveel mogelijk mensen in aanraking
te brengen met kunst en cultuur.

Op zondag 4 september om 15.45 uur
zal wethouder A. Wekema de prijzen uitreiken tijdens het podiumprogramma op De Brink. Voor de
Kunst & Cultuurprijs zijn in willekeurige volgorde genomineerd.

Het Rode Hert
In het Rode Hert presenteren Bien en
Hans een grote diversiteit aan muzikale optredens, lezingen en exposities.
Het Rode Hert is dan ook geen gewoon
café maar culturele werkplaats.

Het Scheepstra Kabinet
Uniek is de manier waarop het erfgoed
van Scheepstra , het belang van lezen
voor kinderen in het kabinet vorm gegeven wordt. Daarnaast is er een tentoonstelling van de originele werken
van Jetses te zien.

Kunstroute Nietap
De thuiskunstenaars uit Nietap zetten op 21 locaties hun deuren open
om hun kunst te laten zien. Voor
een klein dorp als Nietap en prestatie van formaat. De kunstroute is
mogelijk dankzij de medewerking
van iedereen in het dorp. Samen
bezig zijn voelt als één plus één is
vijf.

derworkshop was het startpunt
voor hun project.
De Kunst & Cultuur wisselprijs is
gemaakt door Jolande van Luijk.

Al vroeg van te voren start de organisatie met nadenken over de opzet van de komende editie, waarna
er contacten gelegd worden met kunstenaars, artiesten, horeca, leveranciers, sponsoren, en ga zo
maar door. De inschrijvingen voor de kunstmarkt
moeten verwerkt worden, de website en Facebookpagina moet bijgehouden worden, en er zijn regelmatig gesprekken met gemeente en provincie. In

RABO CLUB SUPPORT
Gelukkig kan de stichting Wat‘NKunst
voor de financiering van het festival
op subsidies en sponsorbijdragen
rekenen. Iedereen kan het festival
financieel ondersteunen middels
de Rabobank actie Club Support.
Breng een stem uit op Wat’NKunst.
De stemperiode is van 5 tot 27 september. Stemmen kan alleen als
men een bankrekening bij de Rabobank heeft en lid is van deze bank.
Het aantal stemmen bepaalt het
bedrag dat elke deelnemer aan deze
actie in het najaar naar zijn rekening
wordt overgeschreven. Een gift, overgemaakt naar bankrekening NL 14
RABO 0314 0669 85 t.n.v. Stichting
Wat’NKunst, wordt in dank aanvaard.

Bekijk de video

Voor de Talentprijs zijn in willekeurige volgorde genomineerd:
Anastatia Orlova
Als elf jarige is Anastatia een belofte voor de toekomst. Zij heeft het
boek “Het mysterie van de verdwenen toverstaf” geschreven en gepubliceerd. Haar moeder Alesja Konchyts heeft het boek geïllustreerd.
De Gekke Geit
Een project dat vooral bedoeld is
om creativiteit bij anderen te latenstromen. Het daarbij niet om wat je
maakt maar dat je iets doet. De geiten waarmee Radjani en Ko kennis
gemaakt hebben tijdens een schil-
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WAT’NKUNST KAN NIET ZONDER VRIJWILLIGERS
Een festival organiseren, klinkt zo gewoon, maar
het is niet zo maar voor elkaar. Veel moet er gebeuren om het Wat’NKunst festival mogelijk te maken.
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de laatste weken voor het festival moet de PR gestart worden, posters worden ontworpen en stoepborden worden beplakt. De posters en spandoeken
moeten geplaats worden, de inkopen voor de catering moeten gedaan worden en er moet een draaiboek komen. Tijdens het festival is er ook werk aan
de winkel, zorgen dat de workshops en kunstmarkt
voorzien worden van tenten en kramen, er moet
een podium gebouwd worden, dranghekken moeten geplaats worden en alle deelnemers moeten
worden ontvangen en naar hun plek begeleid. De
catering heeft koffie en broodjes klaar en tijdens

het festival moeten er allerlei probleempjes opgelost worden. Veel werk, maar ook mooi werk. Werk
dat je met anderen kunt doen en het is allemaal vrijwilligerswerk. Als alles dan achter de rug is, wordt
er met zijn allen genoten van het afsluitende Walking Dinner.
Wie het ook leuk lijkt om mee te werken aan de realisatie van zo’n festival, kan zich aanmelden. Dat kan
in de infokraam van de stichting Wat’NKunst, via de
website of door één van de vrijwilligers gewoon aan
te spreken tijdens het festival (iedereen draagt een
badge).

Op zondagmiddag speelt alles zich op
en rondom de Brink af en bezoekers
hebben goed zicht op het gebeuren
vanaf de Roder terrassen, waar men
bij de meeste bijbehorende restaurants, aansluitend op deze middag,
ook kunt genieten van de kookkunst.
Hiervoor wordt het bekende ‘Walking
Dinner’ weer georganiseerd. Dit jaar
zal het Walking Dinner nog feestelijker worden, doordat op diverse terrassen twee muzikanten een muzikale bijdrage verzorgen. Ook zijn de
kaarten zo ingedeeld dat er tijdens
het Walking Dinner weinig lange
wachttijden en opstoppingen zullen zijn. Kaarten voor deelname zijn
beschikbaar via de website en bij de
deelnemende horecabedrijven, die
herkenbaar zijn aan de raamposters.
De deelnemende restaurants met
muzikale optredens op hun terrassen
zijn Cuisinerie Mensinge, Mexicaans
restaurant La Comida in vernieuwde
opzet, Restaurant Onder de Linden,
Restaurant ’t Wapen van Drenthe,
Lunchroom Brink 15 en Restaurant
De Bakker & de Schenker.
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Zaterdag 3 september: Uitmarkt
Van 13.00-17.00 uur staat in het teken van de Noordenvelds uitmarkt
Op De Brink en in Heerestraat is de Uitmarkt waar organisaties hun plannen voor het komende seizoen presenteren. Zo is er ook de Drentse Uitmaand
met een kraam waar info te vinden is van activiteiten in de provincie. In de
Heerestraat is er informatie te vinden en zijn er optredens rond muziek, dans,
dichten, koren schilderen, fotografie en schaken. Theater De Winsinghhof
houdt open huis; binnen kan men gratis film kijken. Op de Brink staan informatiestands van De Drentse Uitmarkt, Verkuno, K38, Culturele Kring Roden,
Wat’nKunst, Norger Varvers en Culturele raad Norg.
De Deelnemers aan de uitmarkt zijn:
Dance devotion
Dance Devotion is een gezellige, inspirerende levendige dansschool waar
een goede sociale sfeer en persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel
staat. Bij Dance Devotion worden verschillende dansstijlen professioneel
aangeleerd door een jong, talentvol,
gediplomeerd en ervaren docententeam. Zaterdag 3 september tussen
13.00 en 17.00 uur worden er verschillende dansdemonstraties gegeven. Iedereen kan daaraan meedoen.
Demonstratie Tekenen Schildergroep Roden
De Teken- en Schildergroep Roden
is een Schildervereniging voor jong
en oud. Naast veertien volwassen
groepen, leeftijd vanaf 16 jaar, zijn er
twee jeugdgroepen voor de leeftijd
van 9 t/m 15 jaar. Het motto van TSR
is: ‘kom kennismaken met de schilderkunst stap binnen en doe mee’. En
ervaar hoe leuk het is. Een professionele kunstenaar is aanwezig om te
begeleiden. Wie het wat lijkt, kan zich
ter plekke aanmelden. Zowel in de
volwassen groepen als de jeugdgroepen zijn nog enkele plaatsen vrij. Maar
vol is vol. www.tekenenschildergroeproden.nl
Fotoclub Noordenveld
Foto’s maken is leuk; goede foto’s of
mooie foto’s maken is nog leuker. Fotograferen is een hobby om heerlijk
in je eentje mee bezig te zijn: jij ziet,
bepaalt de instellingen, drukt af, bewerkt. Maar het fotograferen leent
zich ook prima om samen te doen: op
pad, overleggen, uitproberen van tips,
bepreken, samen plezier en ontspanning beleven aan deze hobby! Kan het
(nog) beter en zo ja, hoe? Fotoclub
Noordenveld demonstreert op zaterdag 3 september hoe het kan.
Muziekvereniging Oranje
Gezamenlijk met de muziekvereniging Noordenveld heeft Muziekvereniging Oranje een infokraam en
de muzikanten gaan muziek maken
tijdens de eerste Noordenveldse
Uitmarkt in de Heerestraat. Oranje
is opgericht in 1924. De leeftijd van
de vereniging is niet zichtbaar in dit
korps, want het kent veel jonge leden. De muziekkeuze van Oranje is
zeer gevarieerd. Naast stukken voor
medewerking in kerkdiensten bevinden zich ook werken van meer eigentijdse componisten uit de popmuziek
in het repertoire. Oranje is een fanfare
en bestaat uit ongeveer 35 leden. Het
korps repeteert iedere dinsdagavond
in ‘de Dobbe’. Repetities beginnen om
19:30 uur en belangstellenden zijn
altijd welkom! Voor meer informatie:
info@oranjeroden.nl.
Muziekvereniging Noordenveld
Dat muziekvereniging Noordenveld op
deze culturele uitmarkt ook van zich
mag laten horen is ontzettend leuk.

Het orkest overgoten met een nieuw
en smaakvol sausje is fijn om naar te
kijken en te luisteren, het swingt, het
danst en is ook in voor een grapje. Een
orkest anders dan anders. Harmonie
orkest Noordenveld neemt de bezoekers mee naar “The greatest Showman”, “Moutpiece Mania”, maar ook
naar “Hollandse meezing Medley’s”
en wie weet raadt u het lied wat er gespeeld wordt. Het orkest staat onder
leiding van Petra Rodenboog. Iemand
die het orkest weer heeft weten op te
bouwen na een moeilijke periode van
corona. Haar enthousiasme en haar
warme vrolijke persoonlijkheid zie je
o.a. terug als zij voor het orkest staat.
Ook speelt deze zaterdag de jeugdafdeling “Jong Noordenveld”, op
Wat’nKunst. De jeugdband bestaande
uit 20 kinderen is een groeiende enthousiaste groep, die het superleuk
vinden om op te treden en dat laten
zij ook graag zien deze middag. Naast
dat er kinderen een instrument spelen zijn er ook kinderen die het dansen met vlaggen erg tof vinden, zij
vormen de colorguard. Naast dat zij
op straat met de muzikanten lopen
hebben zij in de winterperiode colorguard wedstrijden. Daar lopen zij niet
in de maat, maar dansen zij een show
met vlaggen op muziek voor een jury,
een heuse wedstrijd met colorguard
groepen vanuit het hele land.
Helaas is de showband afwezig in
verband met een optreden elders.
Bij de stand kunnen bezoekers meer
informatie krijgen over het orkest en
hoe men lid kan worden. Ook kunnen
kinderen een instrument uitproberen.
Voor meer informatie kan men ook
bellen naar 06-22259694 of mailen
naar info@mvnoordenveld.nl.
Pop-up plaats Schaakclub Roden
Vóór op de stoep bij Univé is de plek
waar de Schaakclub Roden haar demonstratie geeft. Aan de lange tafel
kunnen voorbijgangers zelf schaken.
Er wordt een open “schaak-in” georganiseerd, onder het motto Noordenveld schaakt. Daarnaast is er een
groot schaakbord, waar met grote
stukken kan worden geschaakt. Op
dit grote bord worden partijen gespeeld, met publiek. Kleinkinderen
tegen hun opa of oma, nieuwe chessqueens kunnen hier scoren, kampioenen van verschillende dorpen nemen het tegen elkaar op, de “clash of
the village” zal hier de hele middag
plaatsvinden.
Popkoor Puur
Popkoor Puur is een enthousiast
gemengd pop koor uit Roden. In juni
2004 is het koor opgestart. Er worden
o.a. hits uit de Top 2000 zoals Bohemian Rhapsody van Queen, Smells
like teen spirit van Nirvana, Chasing
Cars van Snow Patrol en Fix you van
Coldplay gezongen. Ook Gabriella’s
song uit de film ‘As it is in heaven’
staat op het repertoire. Gedurende
de kerstperiode wordt er een aan-

gepast repertoire met een aantal
welbekende kerst-klassiekers maar
bijvoorbeeld ook het nummer That’s
christmas to me van Pentatonix,
ingestudeerd. Naast concerten is
Popkoor Puur ook te boeken voor
optredens tijdens evenementen en
bijeenkomsten. Onder de bezielende
leiding van onze dirigente Suzanne
Dullaart streven de leden ernaar
om minimaal zes keer per jaar op
te treden. Momenteel bestaat PUUR
uit ongeveer 40 leden. Enthousiaste
zangers en zangeressen uit Roden
en omgeving zijn altijd welkom om
eens te komen kijken!
Roden GirlChoristers
Het meisjeskoor bestaat sinds september 2000 en zet zich in voor het
ontwikkelen van jong zangtalent.
Deze dynamische groep meiden, onder leiding van artistiek leider Sonja
de Vries, heeft zich inmiddels een
klinkende reputatie verworven. Het
koor heeft een bezetting van 20 à 25
meisjes in de leeftijd van 8-18 jaar.
Het koor is onderdeel van de Stichting Koorschool Noord Nederland.
De Mariahoeve
De stichting Mariahoeve stelt zich ten
doel het bevorderen en organiseren
van culturele activiteiten op kleine
podia in de noordelijke regio’s van
Nederland. Naast het organiseren
van concerten werkt Mariahoeve aan
het bevorderen en organiseren van
educatieve culturele projecten voor
leerlingen van basis- en middelbare
scholen.
Dichter en
verteller Egbert Hovenkamp
In het Radio 1-programma ‘Dit is de
dag’ is hij regelmatig ‘dichter van de
dag’. Dichter en vertaler. Hovenkamp
groeide op in Drenthe en (vanaf zijn
veertiende) in Twente. Hij volgde de
middelbare school te Almelo. Hij was
werkzaam als o.a. landmeter, ponstypist en als medewerker van diverse
natuurvoedingswinkels. “Alwaar, alhier, ik den saterdagmiddag, 3 september, rond zal gaan, onderwijl den
atmos-sfeer transformerend, taalwevend tot een terplekkepoeem, om
en nabij 17:00 uur breng ik dat ten
gehore bij de informatiestand op de
Brink”.
Theater/Cinema De Winsinghhof
Open die deur! Uiteraard zet Theater
& Cinema De Winsinghhof de deur
tijdens het ‘Wat ‘n Kunst’ festival ook
wagenwijd open. Op de zaterdag is
De Winsinghhof open voor iedereen.
Medewerkers en vrijwilligers staan
de bezoekers graag te woord en vertellen over het theater, de cinema,
jeugdtheaterschool en kunnen ze
alvast tips geven over het nieuwe
theaterseizoen. In de theaterzaal is
het grote bioscoopdoek opgesteld en
worden er verschillende voorproefjes
/ filmpjes vertoond van films en theatervoorstellingen die komend seizoen te zien zijn in het theater. Ook is
de bar open voor een lekker drankje
en hapje. Op de zondag wordt er een
kraampje ingericht door de Winsinghhof -medewerkers. Deze medewerkers vertellen graag alles over wat
het mooie theater in Roden te bieden
heeft.

Zaterdag 3 en zondag 4 september
SPONSOREN GEZOCHT
Dit jaar wordt voor de vijfde keer in
Roden het Wat’NKunst festival georganiseerd. Dit tweedaagse festival richt zich op kunst in de breedste zin van het woord, beeldende
kunst, schilderkunst, muziek, cabaret en theatrale performances.
Het festival is het project van de
Stichting Wat’NKunst, waarin de
Culturele kring Roden, het Kunstencentrum K38 en stichting
Kunstmomenten
Noordenveld
samenwerken. Jaarlijks komen er
ongeveer 3000 bezoekers, voornamelijk uit Noord Nederland, naar
dit festival. Het festival is bedoeld
voor jong en oud en niet alleen
kunstliefhebbers weten hun weg
naar het festival te vinden.
Het festival wordt gefinancierd uit
eigen inkomsten, subsidies van
de gemeente Noordenveld en de
provincie, een fondsbijdrage van
het Prins Bernard Cultuur Fonds,
sponsoring en giften. Op dit moment is Sociohypotheek uit Groningen de hoofdsponsor. Verder
wordt het festival gesponsord
door Mijn Makelaar, Uitgeverij
Media Totaal Noord, en ondersteunen café het Olde Posthuis,
Cordes Verhuur uit Vries, Loonbedrijf van der Berg uit Foxwolde,
Boekhandel Daan Nijman, Zakenkring Roden, Prokan, theater
Roden en de Roder Horeca die
meedoen aan het Walking Dinner,
het festival. Het zou mooi zijn als
meer bedrijven aan Wat’NKunst
mee willen werken in de vorm van
sponsoring.
Dit is een unieke kans om de
zichtbaarheid van het bedrijf en
de producten/diensten nog extra te vergroten en te versterken.
Sponsoring biedt een bedrijf de
mogelijkheid om zich positief te
presenteren in een niet-commerciële context.

Zondag 4 september:

festival

Zaterdag 3 en zondag 4 september
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Kunstmarkt- workshops en activiteiten in het kader van erfgoed
Zondag 4 september van 11.00-17.00 uur | plm. 60 standhouders | Locatie: De Brink
Op zondag 4 september is er rond en op de Brink een grote Kunstmarkt met
daarbij workshops en activiteiten in het kader van het Roder erfgoed. Voor de bezoeker van de markt zijn er talloze kramen te bewonderen waarin kunstenaars
hun werk laten zien en waar ze uitleg geven over hun werk. Van schilderijen, olieverf, zijde, pastel tot beelden, steen, klei en brons, keramiek en hout zijn er te vinden op deze kunstmarkt. Ook vindt men er foto’s, kleding, glaskunst en sieraden.

Aandachtspunt: Omdat deze objecten
gestookt moeten worden, kunnen de
werkstukken na circa twee weken opgehaald worden in Norg.
Tasjes bedrukken Sacha Kraan
Tijdens het festival kan iedereen zijn
eigen tasje bedrukken, gekke tekst of
afbeelding, alles kan. Sacha Kraan begeleidt deze workshop.
Demonstraties
- Sneltekenaar Reinoud Bekkema
- Schminken Tanja Hommes
Jong en oud kunnen van 13.00 tot 17.00
uur het gezicht laten schilderen. Tanja
en haar collega maken er weer iets heel
moois van.

ACTIVITEITEN IN HET KADER
VAN HET RODER ERFGOED
Expositie en demonstratie Iconen
schilderen door Johanna Kouwenhoven en collega in de Catharinakerk
Workshops /activiteiten
Naast de vele marktkramen zijn er op
de Brink ook workshops waar iedereen
aan deel kan nemen. Aanmelding voor
deze workshops kan ter plekke.
Workshop zandkastelen bouwen
door Sikke-Bart Frieling
De meeste mensen kennen zandkasteel bouwen van vroeger als kind aan
het strand, 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 zondag
4 september komt zandkunstenaar
Sikke-Bart Frieling naar Roden om een
demonstratie te geven en de technieken
te delen. Hij zal terplekke een zandkasteel maken en er is gelegenheid mee te
doen. Dit is gratis.
Werken met klei Aafke van der Heiden
Kunstenares Aafke van Der Heiden
neemt bezoekers mee in de wereld van
klei en dat betekent kleien. Vorig jaar
een groot succes en dus voor herhaling
vatbaar.

Graffiti Michel de Haan
De Zwolse ‘street-art’-kunstenaar
Michel de Haan (artiestennaam Caer
Omatic) barst van de creatieve levensvreugde en inspireert verschillende
doelgroepen. Hij zit al zo’n 40 jaar in
het vak en brengt nog steeds jonge
energie. Tevens werkt hij gezamenlijk
in binnen- en buitenland in een team:
TCK-Holland (The combi killers). Vijf
vrienden met de gezamenlijke passie
ART te maken. Ieder heeft zo zijn eigen
specialiteit: dieren, letters, portretten,
realistisch etc. Michel geeft een workshop graffiti waaraan iedereen aan mee
kan doen. Deelname is gratis.
Glas bewerken
Linda van Uffelen – Glasuniek
Glaskunstenaar Linda van Huffelen
(Glasuniek, Norg) leert deelnemers tijdens een korte workshop de beginselen
van spelen met licht en kleur. Er wordt
een klein schaaltje of een waxinelichthouder van glas gemaakt door stukjes
glas samen te smelten (glasfusing).

Restauratietechnieken door Appie
Veenstra bij de Catharinakerk
Is restauratie een kunst. Of is de restauratie van kunst een vakwerk. Dat het
vakwerk is dat is zeker en dat het ook
een kunst is dat laat Appie Veenstra
zien, bij zij-uitgang van de Catharinakerk. De kerk waarin hij ook al diverse
restauratieprojecten op zijn naam heeft
gezet. Hij laat het graag zien en vertelt
er over.
Het Hinsz-orgel
In de Catharinakerk te Roden bevindt
zich het fraaie orgel van de hand van
A.A. Hinsz. Het werd voltooid in 1780.
Tijdens het zondagprogramma van
Wat’NKunst worden er diverse mini
concerten op het orgel gegeven door
een masterstudent van Erwin Wiersinga, Chang Lee. De toegang is gratis!
Met de juf op pad
Het Scheepstra Kabinet organiseert
samen met Museum de Havezate
Mensinge en het Speelgoed Museum
de wandeling “Met de juf op pad”. Op
zondag 4 september wordt bezoekers

Podiumprogramma Locatie: De Brink
ELSKE DE WAL
Het handelsmerk van zangeres Elske DeWall is soulvolle nummers
met duidelijke invloeden uit roots, gospel, folk en moderne country.
Elske is een graag geziene muzikale gast bij DWDD en RTL Late
Night en had bijzondere samenwerkingen met o.a. Jonathan Jeremiah, Lionel Richie en het Metropole Orkest. Elske DeWall is al haar
leven lang met muziek bezig. Op haar zevende begon ze met pianoles, speelde vervolgens lange tijd saxofoon en pakte uiteindelijk de
gitaar op. In dezelfde periode ontdekte ze dat ze goed kon zingen,
waarna ze werd toegelaten aan de Academie voor Popcultuur in
Leeuwarden. In 2008 werkte ze mee aan het project ‘Leonard Cohen in het Fries’ en werd het memorabele jaar afgesloten met de
ondertekening van een platencontract bij Universal Music. In februari 2010 lanceerde Elske DeWall haar debuutalbum met de tot
de verbeelding sprekende titel Balloon Over Paris; een album met
pure popliedjes. Na een optreden op Eurosonic Noorderslag en bij
‘De Wereld Draait Door’ blijft ook bij diverse DJ’s haar talent niet
onopgemerkt; 3FM benoemde haar tot Serious Talent en met de
nodige regelmaat is ze te gast in de diverse radioprogramma’s. In
2017 wordt Elske DeWall uitgenodigd om de rol van Maria te vertolken in The Passion. En dat doet ze op indrukwekkende wijze.
In de live TV uitzending vanuit Leeuwarden zingt ze naast de twee
Friestalige nummers “In Nije Dei” en “Wer bisto” de Nederlandstalige nummers “Dat ik je mis” en “Heb het leven lief”. Deze laatste
staat de volgende dag op 1 in de iTunes top100. Elske is vervolgens
te horen en te zien in vele radio- en tv-programma’s. In 2019 zet
Elske een nieuwe stap: het schrijven van Nederlands repertoire
met o.a. Alain Clark, Edwin Evers en Marcel Fisser. Eind januari

in het kader van het festival Wat ’N
Kunst gratis een speciale wandeling
met juf aangeboden. Op gezette tijden,
aangegeven op het schoolbord bij de infostand van Wat ’N Kunst, staat de juf uit
vroegere tijd klaar om met een groep op
pad te gaan. De verhalen die ze vertelt,
gaan over de gebouwen en huizen rond
de kerk van Roden, maar ook over vroegere bewoners. Ook is er aandacht voor
de verschillende beelden en kunstwerken op de route. Tijdens de wandeling
wordt ook een bezoek gebracht aan de
expositie van werk van Coenraad Kymmell in de Havezate Mensinge. Deze is
gratis toegankelijk voor deelnemers
wandeling met de juf.
Het Scheepstra Kabinet is gevestigd in
de Oude Scheepstraschool. De school
kent vier lokalen en het kabinet bevindt
zich gelijk rechts voorin. Het kabinet
is ingericht als een klaslokaal uit de
dertiger jaren. Het is een interactief
gebeuren. Mensen belanden via het
leesplankje op de I-pad. Er is hier niet
alleen van alles te zien, er is ook genoeg
te doen. Kinderen kunnen zelf uitproberen hoe het leren en lezen van toen
ging.
Museum de Havezate Mensinge en
schilder Coenraad Kymmell
Mensinge is de enige nog authentiek
ingerichte havezate van Nederland.
Het landgoed is lange tijd in bezit
geweest van de invloedrijke familie
Kymmell. Eén van de meest excentrieke bewoners van Havezate Mensinge was kunstschilder Coenraad
Kymmell (1863–1924). Hij schilderde
vanaf 1895 tot aan zijn dood tientallen
schilderijen en aquarellen van talrijke plekken in Roden en omgeving.
Coenraad beschouwde Mensinge als
zijn buitenverblijf: vanaf zijn 32e jaar
bracht hij veel tijd door in Drenthe. Hij
zocht dan een mooi plekje ergens op
het landgoed of in de nabije omgeving,
om wat hij daar zag vast te leggen
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2020 kwam haar eerste zelf geschreven Nederlandstalige single
uit. In 2021 zingt zij de titelsong ‘T Nije Doarp’ van de nieuwe Kameleon film van Steven de Jong met een Friese tekst op het overbekende nummer Het Dorp van Wim Sonneveld.

MINKA ZAAL (PEIZE) en leerlingen Stempalet
KinderPop met groot kinder- en jongerenkoor uit Peize. Samen met
haar band en 80 zangers in de leeftijd van 3-23 jaar speelt zangeres
en zangdocent Minka een programma bomvol dansbare knallers en
mooie luisterliedjes voor het hele gezin. Speciaal voor Wat ’n Kunst
Festival is Stempalet de samenwerking aangegaan met Big Band
Want2Swing, naast het programma met LIVE band is het dubbel genieten van een aantal nummers met bigband. Zing en dans mee op
de hits van Kinderen voor Kinderen, Susan en Freek, Junior Songfestival en Dua Lipa? Of kom lekker zitten luisteren. Zangschool Stempalet uit Peize is al 10 jaar een begrip in de Gemeente Noordenveld
en telt 80 jeugdleerlingen in de leeftijd van 3 - 23 jaar. Wekelijks en
het hele jaar door krijgen de kinderen zangles in leeftijdsgroepen.
Voor informatie www.stempalet.nl
WANT 2 SWING
Deze spetterend big band aangevoerd door twee zangeressen en
een zanger maakt haar belofte meer dan waar. Een perfecte combinatie van entertainment, swing, muzikaal genieten en herkenning.
Want2Swing is de enige bigband in Nederland die met een unieke
bezetting van trompetten, trombones, saxofoons, ritme én meerdere zangeressen de bühne betreedt. De muziek bestaat uit locale
soul jazz met her en der a touch of latin en funk! Lekker om naar

op papier, doek of paneel. Coenraad
schilderde eigenlijk hoofdzakelijk
voor zichzelf en vrijwel al zijn werk
werd door zijn zuster, Christine Kymmell, goed bewaard op Mensinge.
Toen Mensinge in 1949 door Christine
Kymmell testamentair werd nagelaten aan haar verre achterneef Georg
Kymmell, rechter te Rotterdam, trof
deze familie op Mensinge een uitgebreide collectie schilderijen en aquarellen aan van Coenraad Kymmell.
Voor de tentoonstelling van dit jaar
is de bestaande collectie aangevuld
met nieuwe schilderijen en aquarellen die in het bezit zijn van gemeente
Noordenveld.
Zaterdag 3 september is er in de informatiestand van Museum Havezate
Mensinge een kaart te krijgen waarmee men op zaterdag 3 of zondag 4
september gratis een bezoek kunt
brengen aan de havezate. Zondag 4
september zijn die kaarten beschikbaar bij de info stand van “Wat ’N
Kunst”. Op zondag 4 september zal de
bekende kunstschilder Johan Nijland
aanwezigen meenemen in de “geheimen van de meester”. De werkwijze
van Coenraad Kymmell zal een nieuw
verfje krijgen, daar voor zijn zowel
jonge als de oude Coenraad aanwezig in een speciale Coenraad tent op
het festivalterrein. Onder begeleiding
van Nijland is het ook mogelijk zelf de
streken van Coenraad te leren.
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festival

te luisteren, heerlijk om naar te kijken en perfect om op te dansen.
Want2Swing speelt bekende songs van Earth, Wind & Fire, Stevie
Wonder en Alain Clark, maar ook met eigen composities en arrangementen van de laatste hits. In die zin laat Want2Swing zien en horen dat de hits die iedereen normaal kent van de DJ’s en producers
gewoon door een big band uitgevoerd kunnen worden. Deze hits van
Justin Bieber, Dua Lipa en Ed Sheeran krijgen natuurlijk wel daarbij
het Want2Swing jasje aan. Lekker om naar te luisteren, heerlijk om
naar te kijken en perfect om op te bewegen. Tijdens het Wat ‘NKunst
festival neemt Want2Swing aanwezigen mee naar de jaren 70 met
bekende nummers als Sir Duke, September en Disco Inferno en laat
daar tussendoor in het Want2Swing jasje hits van nu horen. Stilzitten
is er niet meer bij.

Programma

13.00 uur:
13.15 uur:
14.15 uur:
15.30 uur:
16.15 uur:
16.30 uur:
17.00 uur:
17.10 uur:

Opening Minka Zaal met Want2Swing
Stempalet
Bigband Want2Swing
Uitreiking K & C prijzen
Bigband Want2Swing
Elske DeWall met Want2Swing
Afronding podiumprogramma
Minka Zaal, dankwoord en aankondige
n
Walking Dinner

?

!

Vind je schilderen ook zo ﬁjn? Dan moet je bij de T.S.R. zijn.

Jan Hut

De T.S.R. is een schildervereniging voor jong en oud die samen plezier
beleven aan het uitoefenen van de schilderkunst. O.l.v. een professionele,
beeldende kunstenaar wordt er gewerkt met alle technieken en materialen.
Meerdere volwassenengroepen werken wekelijks op een vast dagdeel.
Jeugdlessen (9 t/m 15 jaar) zijn op woensdag- of vrijdagmiddag (16.00-17.30 uur).

SCHEEPSTRA
KABINET

De beginnerscursus die start op donderdagavond 8 september is bijna vol,
maar bij voldoende aanmeldingen wordt eventueel een extra cursus gestart.
Kosten voor 10 lessen € 195,= incl. koﬃe/thee. Materiaal i.o.m. de docent.
info en opgave nieuwe leden:
jeugdgroepen en beginnersgroep:

Zondag 4 september

tsr-post@outlook.com
tsr-pr@outlook.com

vanaf 11:30 uur bij
de info-stand
“met de juf op pad”

Schoolstraat 1 • 9301 KB Roden
06 46 79 14 10
www.scheepstrakabinet.nl

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

Noordenveld

Uw vertrouwde
gezicht in
Noordenveld!

Bent
u
benieuwd
Bent
u
benieuwd
naar
de
waarde
naar
de
waarde
van
uw
woning?
van
uw
woning?
Maak gerust een afspraak en ik kom bij u

+HWLVDO HPDDORSZDQGHO
HQ¿HWVDIVWDQGYLDGHPRRLVWH
URXWHVWHEHUHLNHQ.RPJHQLHW
HQGRHPHH

Maakzonder
gerust kosten
een afspraak
en ikvrijblijvend!
kom bij u
langs,
en geheel
langs, zonder kosten en geheel vrijblijvend!
Graag tot ziens of tot horens,
Graag
tot ziens of en
tottaxateur
horens,o.z.
Jan
Hut, NVM-makelaar
Jan Hut, NVM-makelaar en taxateur o.z.

www.mijnmakelaarnoordenveld.nl
www.mijnmakelaarnoordenveld.nl
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Uw vertrouwde
In
Kunstencentrum
K38 kunt u het gehele jaar genieten
Uw
vertrouwde
gezicht
in
van inspirerende exposities.
gezicht
in
Noordenveld!
Bent
u op zoek naar kunst in onze kunstwinkel houdt
Noordenveld!
steeds
een kunstenaar een verkoop expositie.

Kom eens kijken K38 is open van woensdag t/m zondag
Van 13.00 tot 17.00 uur.
K38 verhuurt ook vergader of cursusruimte.
Wilt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen
onze website www.kunstencentrumK38.nl geeft u veel
informatie.

Wilt u meewerken in Kunstencentrum K38 dan bent u
zeker van harte welkom. Wij zoeken iemand die wil
meehelpen in het beheer en het secretariaat, tegen
betaling van de vrijwilligersvergoeding.

Jan
JanHut
Hut

?

festivalkrant

Geef je op!
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Zaterdag 3 en zondag 4 september

Jan Hut

u
d!

Spreekt het u aan neem dan contact op met
Leo van der Heiden, Voorzitter van het bestuur
l.vdheiden@hetnet.nl • 06-22490184

Noordenveld

Noordenveld

0592 - 61 44 88
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HOG
1RRUGHQY
LHQ
ODDW]LFK]

• Worteldagen • Vele ateliers
en galerieën • Festival
Veenhuizen • Het Scheepstra
Kabinet • Roden proeft
• Folly Art Norg • Museum
Havezate Mensinge
• Openbare Bibliotheek
Noordenveld
• Muziekdorp Peize •
Nationaal Gevangenis
Museum Veenhuizen
• Wat ’n kunst Roden
• Beeldende
kunst in K38
• Museumhuis het
Kunstpaviljoen •
Theater/Cinema
De Winsinghhof
• Museum
Kinderwereld
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de mooiste routes te bereiken. Kom, geniet en doe mee!
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