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In memoriam

Hans Broer

Kort na de spetterende laatste editie van “zijn“ QS Pop, overleed totaal onverwacht Hans Broer.
Zijn overlijden op nog zo jonge leeftijd was een schok voor de hele Brummense gemeenschap, waarin hij op
velerlei wijze zo actief had geparticipeerd. Vanuit zijn werkkring als directeur van de lokale bibliotheken, organiseerde hij van alles, wat maakte dat de bibliotheek niet zomaar alleen een plek was waar je boeken kunt lenen. Ondanks dreigende bezuinigingen in een periode van economische tegenslag wist hij van de plaatselijke
vestigingen een locatie te maken voor cursussen, lezingen en voorstellingen. En anders dan elders gingen onze
bibliotheken niet minder, maar juist vaker open!
Hans speelde ook als vrijwilliger een zeer grote rol in het Brummense culturele leven. Voor de Culturele Stichting heeft hij zich o.a. ingezet als bestuurslid en heeft hij jarenlang deel uitgemaakt van de werkgroep Taalmarkt. Hij was daarbij zowel een creatieve factor als iemand die van aanpakken wist. Daarnaast wist hij nog tijd
te vinden voor zaken als bijvoorbeeld de Brummense Popquiz en waarschijnlijk deed hij nog veel meer achter
de schermen waar wij geen weet van hebben.
In het najaar van 2016 is er, op een manier die bij Hans z’n veelzijdige belangstelling paste, op zijn leven en zijn
inzet teruggekeken in een bijeenkomst in De Vroolijke Frans.
Hans leeft voort in onze gemeente in de naam van de eerste prijs van de Brummense popquiz en in een zaal
van de nieuwe locatie van de Eerbeekse bibliotheek die naar hem vernoemd is.
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Voorwoord Voorzitter

Voorwoord

Helaas hebben we het jaarverslag moeten openen met het droevige bericht hiernaast. De Culturele Stichting is
Hans Broer zeer dankbaar voor zijn grote inbreng vele jaren lang.
Gelukkig is er over het afgelopen jaar ook veel goeds te melden. Er waren wat wisselingen in het dagelijks bestuur
waar Tom Geurtse (PR) na ruim 2 termijnen aftrad en deskundig vervangen werd door Annemarie den Hartogh. Uit
het algemeen bestuur vertrok na lange tijd Henk Klein, voor wie we gelukkig zelfs 2 goede vervangers vonden, te
weten: Piet van Middelaar, beeldend kunstenaar en Bob Koster, lid van de Brummense Pretband en medeorganisator van o.a. de Tondense theatertoer.
Tijdens de Pinkstermarkt draaide voor het eerst Theater Lokaal, in 2016 een bijna 1 vrouwsactie van algemeen bestuurslid Rudie van den Berg. Dat dit een groot succes was, maakte de schok dat de Pinkstermarkt organisatie niet
in staat was langer door te gaan, des te erger. Gelukkig zijn er in het najaar anderen opgestaan die de traditie in
een wat ander jasje gaan voortzetten. De Culturele Stichting heeft op zich genomen het Theater Lokaal in een nieuwe werkgroep voort te zetten. Tijdens de Theater Lokaal editie 2016 werd overigens nog iets nieuws geïntroduceerd, namelijk het fenomeen “Dorpsdichter van Brummen”. Onze werkgroep Taalmarkt heeft zich na het voorstel
van wethouder Tuiten met enthousiasme ingezet voor de organisatie hiervan en de eerst benoemde dichter Laurens Hoevenaren heeft dat even enthousiast opgepakt. In zeer korte tijd heeft de dorpsdichter al een volkomen
vanzelfsprekende positie verworven en velen genieten van zijn inbreng.
Tenslotte zijn er gelukkig buiten onze eigen werkzaamheden ook weer vele initiatieven van plaatsgenoten geweest
die wij met plezier geldelijk hebben kunnen ondersteunen. U leest daar verderop in dit verslag meer over. Ik dank
allen die zich op enigerlei wijze ook dit jaar weer hebben ingezet als vrijwilliger en hoop op een minstens zo vruchtbaar 2017.
Marjolein Roelfzema-Breederland
Voorzitter
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Financieel

Financiën

De gemeentelijke subsidie voor 2016 stelde de Culturele Stichting in staat de voorgenomen activiteiten uit te voeren en de ingediende subsidieverzoeken te behandelen. Ook dit jaar werd subsidie verleend aan de Bibliotheek en
de SWB.

De werkgroepen realiseerden hun programma’s binnen hun financiële taakstelling.

Er werden 14 speciale initiatieven gesubsidieerd in 2016 voor een bedrag van € 11.100,--.
Een aantal werd dit jaar al uitgevoerd en staan beschreven in dit jaarverslag.

De werkgroep QS-Pop heeft over de laatste jaren het aantal toeschouwers voor hun concerten gestaag zien dalen
met als gevolg dat de werkgroep - na twaalf jaar - besloten heeft zichzelf op te heffen, maar wel na een groots opgezet laatste concertavond op het Brummense Marktplein.

Naast dit farewell concert financierde de Stichting ook een substantieel deel van de nieuwe beeldengroep op het
Stuijvenburchplein te Eerbeek.

Het jaar werd afgesloten met een klein positief saldo.

2016 Incidentele activiteiten
Natuurdag 2016
Brummen's got talent
TheaterLokaal
Dichters in het donker
Ken je klassiekers, PGE
Papierdorpers kunstwerk
Vliegende Speeldoos, PGB
Reikhalzen naar Leven, PGE
Buiten het Boekje, Bieb
Cadans in verhalen, SWB
Jonge helden van toen
Kleine en grote bomen
Geachte heer Bach, PGE
Final Concert QS Pop

€ 250,00
€ 300,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 400,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 400,00
€ 2.500,00
€ 11.100,00
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Public Relations

PR-activiteiten
We kunnen terugkijken op weer een goedgevulde culturele agenda met een grote diversiteit aan culturele evenementen.

Er is een aantal nieuwe activiteiten gepresenteerd. Theater Lokaal – tijdens de Pinkstermarkt - was een groot succes.
Iedereen uit de gemeente Brummen en omgeving kon zijn/haar eigen podium betreden met zang, dans, verhalen
e.d. Dit evenement zal ook in 2017 weer gaan plaatsvinden. Daarnaast heeft de Culturele Stichting Tonden een
avond op diverse mooie plekken georganiseerd waar gedichten werden voorgedragen, ‘Gedichten tijdens een zomeravond’. De Taalmarkt organiseerde een culinaire en culturele middag, waarbij op 4 verschillende locaties in het
centrum van Brummen een aantal dichters en schrijvers optrad onder het genot van een amuse en een drankje.

Aan Laurens Hoevenaren hebben we een heel bevlogen en actieve dorpsdichter. Het afgelopen (half)jaar heeft hij 6
mooie gedichten, afgestemd op de betreffende gebeurtenis, geschreven en voorgedragen.

Kortom, weer allemaal nieuwe initiatieven waarvan we hopen dat dit een vervolg gaat krijgen.

Na 3 jaar is tot ons genoegen de Culturele prijs weer uitgereikt. Marina Radius, voorzitter van de werkgroep Kamermuziek, was de gelukkige ontvanger.

Onze website heeft weer veel bezoekers getrokken. De trend dat er meer mobiele bezoekers zijn, zet zich voort. Het
komende jaar zal PR ook gaan kijken naar vormen van social media, zoals Facebook.

7
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Cultureel Platform
Cultureel Platform
Dit jaar hebben er weer 2 Platformbijeenkomsten plaatsgevonden.
Het Cultureel Platform in april staat in het teken van het hoe en wat van de diverse subsidiemogelijkheden. Er blijken vele mogelijkheden te zijn. Iedereen wordt geadviseerd te kijken welk fonds het beste in aanmerking komt voor
de eigen doelgroep. Hierna worden wat ervaringen van subsidieaanvragen uitgewisseld, waarbij het Rabo Coöperatiefonds en het Prins Bernard Cultuurfonds de belangrijkste zijn. Als tip wordt meegegeven goed te kijken naar de
doelstelling van het fonds, zodat je de aanvraag goed kunt formuleren.
Er wordt nog eens extra benadrukt dat de Culturele Stichting zelf ook
subsidieert. Met name zullen nieuwe activiteiten hiervoor in aanmerking komen.
Stichting Visit Brummen Eerbeek heeft zich deze avond ook gepresenteerd. Doelstelling van de stichting is zoveel mogelijk toeristen en recreanten naar onze gemeente trekken, wat de lokale economie weer
ten goede komt. De stichting wil de cultuur hier graag in meenemen.
Tijdens het Cultureel Platform in oktober wordt er vooral aandacht besteed aan het uitwisselen van gedachten over
de uitvoering van evenementen. Welke problemen ondervind je bij de uitvoering van iets; hoe kan de Culturele
Stichting je daarbij helpen; wat mis je aan cultuur binnen de Gemeente Brummen.

Een aantal uitgangspunten is hierbij naar voren gekomen. De Culturele Stichting gaat kijken wat zij in dit opzicht kan betekenen.

Deze avond is ook het nieuwe magazine van Visit Brummen Eerbeek gepresenteerd.
Als nieuw cultureel evenement komt de IJsselbiënnale aan de orde. De IJsselbiënnale brengt een ode aan de rivier
de IJssel met een route van meer dan 25 monumentale kunstwerken van (inter)nationale kunstenaars van Doesburg
tot aan Hattem/Zwolle. Dit evenement staat nog in de kinderschoenen, er moet nog veel ontwikkeld en georganiseerd worden. De gemeente Brummen gaat participeren. Voor werkgroepen, koren, kunstkringen e.d. het verzoek
iets op cultureel gebied te gaan organiseren bij de pont naar Bronckhorst. Lokale ondernemers worden ook verzocht mee te denken om publiek naar Brummen-Eerbeek te trekken.

Beide Platforms zijn zinvol ingevuld en we kijken terug
op twee goede bijeenkomsten.
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Werkgroep Brummense Buiten Bios
Brummense Buiten Bios
12 jaar Buiten Bios!

In de zomer van 2016 heeft de Brummense Buiten Bios
(BBB) voor het twaalfde jaar tweemaal een film vertoond,
in de o zo sfeervolle ambiance van park ’t Goor. Op een
mooie open plek, vlak naast de volière en omzoomd door
grote bomen, verzamelde het publiek zich ook dit jaar
weer. In de aanloop van de voorstellingen komt men van
‘heinde en verre’ aangelopen met eigen kampeerstoel,
tuinbank, of zelfs ligstoelen. De gevulde tas met drankjes
en chips wordt goed geïnstalleerd onder de eigen stoel en
de voorstelling kan beginnen!

Wederom vertoonden we de films met ‘eigen apparatuur’; via de Culturele Stichting Gemeente Brummen is er een
goede beamer en een makkelijk op te zetten groot scherm aangeschaft. Met behulp van de plaatselijke geluidsman die een fantastische installatie neerzette - waren de voorstellingen dit jaar ook technisch (en financieel) optimaal.

Donderdagavond 14 juli was de eerste voorstelling en die werd redelijk bezocht. Vanwege de datum hadden we
voor een Franse film gekozen en onthaalden we de bezoekers op stokbrood met Franse kaas. Film: la famille Bélier,
een vrolijke Franse film met een ontroerende ondertoon.

Op donderdag 25 augustus werd de film The Imitation Game vertoond. Deze
avond gaat qua weersgesteldheid de BBB-geschiedenisboeken in als
‘zwoelste avond ever’. Het was een prachtige avond, heldere sterren aan de
hemel èn op het doek. De voorstelling was goed bezocht.
Inmiddels is het traditie dat bij het aflopen van de film een daverend applaus
opklinkt vanuit het publiek. Hartverwarmend voor de organisatie.

De BBB-nieuwsbrief om het contact met ons trouwe publiek te verstevigen
en hen tijdig van nieuwe informatie te voorzien, krijgt steeds meer leden. De
site www.brummensebuitenbios.nl wordt zeker in de aanloop naar de voorstellingen goed bezocht.

De organisatie verheugt zich nu al op het seizoen 2017 en is bezig met de
voorbereidingen daarvoor.
De Brummense Buiten Bios werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door de garantstelling van de ‘Culturele Stichting Gemeente Brummen’.
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Werkgroep Culturele Prijs
Culturele Prijs van de Gemeente Brummen
Dit jaar is de Culturele Prijs uitgereikt in eigen gelederen. Vanzelfsprekend is de commissie hierin normaliter zeer terughoudend. Echter het aangekondigde afscheid van Marina Radius was een laatste kans om de prijs uit te reiken aan
een uitgelezen kandidaat.
Gedurende meer dan 25 jaar was zij de stimulerende kracht binnen onze werkgroep Kamermuziek, die inmiddels een
bijzondere naam heeft opgebouwd in een ruime regio. Er traden en treden musici op van meer dan nationale faam en
er is een grote kern van vaste, enthousiaste bezoekers. Marina had in de selectie en het engageren van de musici
steeds een zeer grote rol. Daarnaast organiseerde het echtpaar Radius jarenlang concerten in eigen huis waarvan
steeds circa 50 bezoekers konden genieten in een gezellige huiskamersfeer.
Maar ook buiten de muziek heeft Marina Radius een rol gespeeld in het Brummense culturele leven. Onder andere als
bestuurslid van de Culturele Stichting, maar ook de beeldende kunst en literatuur hadden en hebben nog steeds haar
warme belangstelling. Gelukkig was ze ook dikwijls bereid hierbij een actieve bijdrage te leveren. Allemaal redenen
om haar de Culturele Prijs van harte te gunnen.

Na afloop van een prachtig concert door violiste Lisa Ferschtman, tenor Andre Morsch en pianist Julius Drake, die Marina overigens ook nog toespeelden en zongen vanwege haar afscheid, werd de prijs uitgereikt door de wethouder van
Kunst en Cultuur Luuk Tuiten.

Ten slotte kon hierna het aanwezige trouwe publiek met een hapje en drankje Marina Radius feliciteren en afscheid
van haar nemen. Dat neemt niet weg dat we haar, gezien haar ruime culturele belangstelling ongetwijfeld nog veelvuldig bij allerlei lokale evenementen zullen tegenkomen.
11
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Werkgroep Jeugd & Cultuur
Jeugd en Cultuur
Toffe Peer
Op zaterdag 5 maart presenteerde werkgroep Jeugd en Cultuur, onderdeel van de Culturele Stichting Gemeente
Brummen, in Uitspanning De Vroolijke Frans in Broek de resultaten van de achtste editie van het kindermuziekproject.
’s Middags voerde de muziektheatergroep en de beginnersgroep twee voorstellingen op onder leiding van Mieke
Rous, met assistentie van Wendi van Rheenen, samen met dirigent Andy Kievits en harmonieorkest La Fraternité.

Dit jaar was gekozen voor “De Toffe Peer”, een moderne bewerking van Peer Gynt. Peer Gynt is een toneelstuk, in
1867 geschreven door de Noorse schrijver Hendrik Ibsen. Samen met de toneelmuziek van zijn landgenoot Edvard
Grieg is het toneelstuk erg beroemd geworden.

Het gaat over een dorpsjongen die zijn geboortestreek en geliefde verlaat op zoek naar rijkdom en avontuur. Hij
waait met alle winden mee en verdraait de waarheid als hij denkt er zelf beter van te worden. Aan het eind van zijn
leven ziet hij in dat rijkdom en macht relatief zijn en keert hij terug naar zijn ware liefde.

Mieke Rous heeft hiervoor een geweldig script geschreven en Andy Kievits heeft alle muziek geschreven zodat het
voor het harmonieorkest bespeelbaar was.
De toeschouwers reageerden enthousiast op de prestaties van de kinderen.
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Werkgroep Kamermuziek
Kamermuziek
24 januari 2016 Lars Wouters van den Oudenweijer – klarinet en het Prisma Strijktrio
N.H. kerk Hall
Meeslepende “Donauklanken” met Hongaarse volksmuziek van Kókai, via droevige klanken van Kodály, prachtig
bewerkt sextet van Beethoven, en een Beiers volkslied van Richard Strauss naar een grappig stuk van Hummel. Het
enthousiasme van het publiek was groot!
28 februari 2016 Lavinia Meijer – harp
N.H. kerk Hall

Doodstil in de afgeladen kerk luisterden we naar het betoverende spel van de fenomenale Lavinia, voor de vijfde keer bij ons! Zij geeft een nieuwe dimensie aan het
begrip “harprecital” en zij bracht deze middag muziek en poëzie samen in werken
van o.a. Debussy, Satie, Einaudi en Philip Glass. Maar ook eigen composities en door
haar zelf geschreven gedichten. Het werd een ontroerend en onvergetelijk concert in
het intieme kerkje.

3 april 2016 Ruysdael Kwartet
N.H. kerk Hall
Het programma dat het Ruysdaelkwartet (Joris van
Rijn en Emi Ohi Resnick - viool, Gijs Kramer -altviool
en Jeroen den Herder - cello) ontwerpt is altijd interessant. Deze (vierde) keer 3 composities met een speciale eigen naam: “Sonnenaufgang” van Haydn, een
stralend kwartet; daarna het fascinerende “Ainsi la
nuit” van Dutilleux uit 1977. De nacht is voor deze
componist een geheimzinnig schimmenrijk, je kunt het
horen!! En ten slotte “American” van Dvorák, ook wel
het “Negro”kwartet genoemd, met ook nog een Indiaanse melodie. Geweldige muziek en geweldige musici; dat vonden de vele luisteraars ook.
5 juni 2016 Concert Culinair met Sax & Stix en Toeac
Huis te Eerbeek
Saxofoniste Eva van Grinsven bedenkt zeer originele en sprankelende programma’s, perfect voor een combinatie
met lekker eten in Huis te Eerbeek. Dit keer een Frans programma met Strawinsky, Satie en “Groupe des Six”componisten: Poulenc en Milhaud. Samen met slagwerker Ramon Lormans en het accordeon duo Toeac (Pieternel
Berkers en Renée Bekkers), bracht Eva het bruisende Parijs uit de jaren ’20 tot leven. Voor de elfde keer een geweldig Concert Culinair in Huis te Eerbeek.
14

Werkgroep Kamermuziek
Kamermuziek
9 oktober 2016 Liza Ferschtman-viool, André Morsch-bariton, Julius Drake piano
N.H. kerk Hall
De frivole Parijse sfeer van de late negentiende eeuw kwam tot leven door 3 eminente musici, die dit programma
ook brachten in o.a. De Doelen, Muziekgebouw aan het IJ en het Concertgebouw in Haarlem. Wat een voorrecht dat
zij ook bij ons in Hall wilden optreden! Liederen en sonates van Debussy, Fauré, Ravel en Saint-Saëns (met een minicantate!) werden zó intens, maar ook geestig èn ontroerend gebracht dat het talrijke publiek diep onder de indruk
was.
Na afloop van het concert kreeg Marina Radius, bij haar afscheid als
coördinator van de Werkgroep Kamermuziek, de Culturele prijs van
de Gemeente Brummen uitgereikt door de wethouder van Cultuur,
de heer Tuiten. Als toegift en blijk van dankbaarheid voor het podium dat Marina haar persoonlijk heeft geboden tijdens haar carrière,
speelde Liza Ferschtman daarna het prachtige Claire de Lune van
Debussy. Ook André Morsch bracht een ode aan Marina met een
prachtig liefdeslied.
20 november 2016 Dudok-kwartet
N.H.kerk te Hall
Het Dudok-kwartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester - viool, Lotte de Vries - altviool en David Faber cello, speelde als eerste het strijkkwartet in Cis-klein van de
weinig bekende Oostenrijkse componist Hans Pfitzner (18691949). Dankzij de mondelinge toelichting van David Faber,
die het publiek voorbereidde op muziek met sterke contrasten, volgde een gepassioneerde en bij vlagen zeer melodieuze uitvoering van deze laatromantische muziek. De eerste
violiste, Judith van Driel liet door het kwartet enkele maten van het eerste deel van Schuberts strijkkwartet in D te
laten spelen, horen hoe virtuoos en geraffineerd de componist mineur en majeur afwisselt.
Daarna volgde een gloedvolle en nagenoeg perfecte uitvoering van dit laatste kwartet van Schubert. Het dankbare en
in grote getale opgekomen publiek liet zijn waardering blijken door een langdurig applaus.
Bezoekers aantallen 2016
24-01-16
28-02-16

Lars Wouters cs
Lavinia Meijer

102
190

03-04-16

Ruysdael Kwartet

123

05-06-16

Concert Culinair

60

09-10-16

Liza Ferschtman

190

20-11-16

Dudok Kwartet

125

totaal

790
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Werkgroep Kunst in de Hal
Kunst in de Hal
In 2016 zijn er weer diverse exposities geweest in de hal van het gemeentehuis van Brummen. De werkgroep zoekt
zelf exposanten. Er wordt gekeken naar kwaliteit van het werk, maar ook naar diversiteit, zodat het voor zowel de bezoekers als de medewerkers van de gemeente, aantrekkelijk is om naar te kijken en van te genieten.

Kunstenaar Mirjam ter Haar
Op de meeste exposities zijn kunstwerken te zien van meerdere kunstenaars, zowel van amateurs als van professionals.

Kunstenaar Kathleen Osborne

Kunstenaar Annie Elissen (varkens)

De duur van elke expositie is ongeveer 3 maanden.
Er kwamen mooie reacties op de exposities en er zijn wat kunstwerken verkocht.
De werkgroep Kunst in de Hal bestaat uit beeldend kunstenaars Peer Mijland en Annie Elissen met ondersteuning van
Marie Thérèse Snelders en Jacqueline Tempessy.
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Werkgroep Taalmarkt
Taalmarkt
Activiteiten van de Taalmarkt
We willen met onze activiteiten interactiviteit benadrukken, dus mensen actief met taal bezig laten zijn, waarbij
kwaliteit hoog in het vaandel staat.
De vaste ingrediënten van ons taaljaar zijn inmiddels als volgt: tweemaal een literair café met open podium, in het
voorjaar - indien mogelijk - een extra activiteit en in november het Groot Brummens Dictee. Daarnaast worden de
activiteiten van de dorpsdichter zo goed mogelijk ondersteund.
In 2016 organiseerde de werkgroep Taalmarkt een paar vertrouwde activiteiten, daarnaast werkte de werkgroep
hard mee aan de activiteiten van de eerste dorpsdichter van de gemeente Brummen, Laurens Hoevenaren. In het
voorjaar organiseerden we samen met Primera Bosman Brummen Amuse Mèt, een literaire estafette met hapjes en
drankjes. Door de regionale pers werd trouw aandacht aan ons besteed; de persberichten voor- en achteraf werden
vrijwel altijd geplaatst. Ook op Twitter en Facebook vroegen we aandacht voor de literaire activiteiten van de werkgroep. Bij een aantal gelegenheden is een werkgroeplid van tevoren geïnterviewd door Berkelstroom Radio.

Op woensdag 10 februari 2016 vond het eerste van twee Literaire Cafés
plaats met de Deventer thrillerauteur Almar Otten. De zaal van De Kleine
Frans in Broek zat vol en de sfeer was uitstekend. Het thema “Spannende
verhalen” zorgde voor inspiratie bij veel dappere voorlezers.

Trouwe deelnemer Caroline Lettinga werd tot winnaar uitgeroepen.
Op donderdag 15 september was het tweede literair café van het jaar bij De
Korenmolen in Eerbeek met schrijfster Suzanne Wouda, klein maar fijn; door
het warme weer was er helaas niet erg veel publiek. De kwaliteit leed hier
niet onder. Voor het Open Podium diezelfde avond was dit keer het inspirerende thema “Familie” uitgekozen. De jongste deelnemer aan een literair
café tot nu toe was Maud van der Beek die een zelfgeschreven lied zong. Als
winnaar van de avond werd door Suzanne Wouda Dopey Dijkstra aangewezen.
Op zondag 19 juni vond Amuse Mèt plaats. Een idee voor een culturele middag van Primera Bosman Brummen. Op
vier locaties waren gedichten, muziek en een lezing te horen, waarbij steeds een hapje en een drankje werd geserveerd. Met medewerking van dichters Eke Mannink en Sander Grootendorst (Vlinderwerk) en pianist Cor Lievens in
het Oude Postkantoor, dichter Laurens Hoevenaren in het kerkje in de Van Vuurenstraat, troubadour Roy Wiegman
bij Tante Blanche aan de Arnhemsestraat en Franca Treur (schrijfster van o.a. een Dorsvloer vol confetti) in de Pancratiuskerk. Werkgroep Taalmarkt deelde de organisatie en de kosten met Primera Bosman. Circa 100 bezoekers
hadden een mooie middag.
18

Werkgroep Taalmarkt
Taalmarkt
De werkgroep leverde op verschillende momenten een bijdrage aan de activiteiten
van de dorpsdichter. De Culturele Stichting en de gemeente Brummen zorgden voor
extra subsidie om dit mogelijk te maken. De samenwerking tussen alle partijen verloopt erg goed. We vinden de dorpsdichter een grote aanwinst voor onze gemeente.
Tot nu toe heeft Hoevenaren de volgende gedichten geschreven en gepresenteerd:
Het land dat ieder draagt, een Ode aan Brummen, waarmee hij zich presenteerde als
dorpsdichter
De vogelwei, bij het vogelschieten op de vogelwei in Brummen in augustus 2016
Ik moest aangaan wilde ik van voren zitten, een gedicht voor Elis Ligtlee, bij haar huldiging na de OS
Poorten naar een nieuwe wereld, bij de opening van de nieuwe bibliotheek in Eerbeek
Troost van stok en staf, gepresenteerd bij de wintermarkt in het kerkje van Hall in december 2016
De overkant die op ons wacht, bij de nieuwjaarsreceptie in januari 2017
De gedichten zijn te lezen op de site van de gemeente Brummen en op de site van Laurens Hoevenaren zelf. Ze
worden ook indien mogelijk gepubliceerd door het Brummens Weekblad.

Op 4 november vond het 17de Groot Brummens Dictee plaats in Concordia in Brummen, voorgelezen
door Sander Grootendorst. Hij is dichter bij Vlinderwerk en freelance journalist voor De Stentor en had
op verzoek van de werkgroep dit jaar het dictee geschreven. 10 teams van 3 deelnemers schreven hieraan mee, naast enkele individuele deelnemers. Daarnaast waren nog 10 juryleden betrokken bij het nakijken.
De muzikale omlijsting werd bij onze activiteiten tot grote tevredenheid verzorgd door
Bas Witteveen uit Oeken.
Het jaar 2016 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor een Literair
Café met voor de pauze een optreden van de schrijver Thomas Verbogt in De Vroolijke
Frans in Broek op woensdag 15 februari 2017. Thema voor het Open Podium na de
pauze is “Jij en ik”.
Daarnaast zijn twee plannen ingeleverd bij de organisatie van de IJsselbiënnale.
Achter de schermen
In 2016 is onze vaste prijs uitgereikt aan de winnaars van onze activiteiten: een "Kleinegeit", een ingelijste afbeelding van het Geitje van Jan Mankes. De banner van de Culturele Stichting wordt bij onze activiteiten steeds opgesteld. Voor Literair Café en Groot Dictee zijn draaiboeken.
Twee leden van de werkgroep zijn dit jaar helaas gestopt. Tot de herfst van 2016 bestond de werkgroep uit Agave
Kruijssen, Gerdien de Jong, Mieke van Nieuwstadt, Hannie Elfrink en Marguerite Tuijn. Sinds de herfst hebben Agave en Gerdien ons verlaten. Oliver Gee is ons sinds kort als vierde werkgroep lid komen versterken. De werkgroep
is op zoek naar een vijfde werkgroep lid.
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Werkgroep QS-pop
Afscheid van QS met Zomerpop
Zaterdagavond 9 juli werd in Brummen voor de laatste keer een
festival georganiseerd door de werkgroep QS-pop. Alle oude en
nieuwe werkgroepleden wilden gezamenlijk een mooi afscheidsevenement organiseren en die opzet was in alle opzichten geslaagd. Met behulp van de vele vrijwilligers die de afgelopen jaren actief zijn geweest, werd de Brummense bevolking nog één
keer getrakteerd op een muzikaal samenzijn voor jong en oud.
Ruim 800 bezoekers kwamen op de laatste editie af en hebben
hun QS-munten verzilverd voor een drankje. Het weer werkte
goed mee en de omzet was aanmerkelijk groter dan de voorgaande festivals.

Om 19.00 uur werd de aftrap gegeven door Annemiek & Bart
met een interactieve muziekshow voor de allerkleinsten. Daarna
waren drie regionale bands te beluisteren. Miss Tuesday bracht
rockcovers. Goed gezongen en spectaculair was een gitaarsolo
die werd gespeeld tussen het publiek. Brand New Bag bracht de
menigte aan het dansen. Deze 12-koppige band speelde swingende soul op hoog niveau. Op een klein podium in de tent bracht de
voormalige Brummense JJTG tijdens de ombouwpauzes evergreens ten gehore. Deze werden zeer enthousiast ontvangen
door familie, vrienden en overige bezoekers.

Omdat de organisatie wat extra's wilde doen, was Casa de la la
Muerte, bekend van de grote festivals, als afsluiter geboekt.
Brummen zal deze band waarschijnlijk niet snel vergeten vanwege de pluchen tijgers, het markante zangduo en hun HellbillyMexicanBalkanPolkaRock. De band zweepte het publiek op
om uitbundig te dansen en voorzag het van een slokje vodka!

De organisatie vond deze afscheidseditie een hoogtepunt. De
doelstelling: niet doven als een nachtkaars, maar te stoppen met
een knal, die is behaald!
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Gesubsidieerden
Voorleeswedstrijd
Honderd kinderen van vijf verschillende scholen met elkaar laten ontbijten: heel gezellig.

De kinderen kwamen met hun juf of meester naar de bibliotheek
om de voorleeswedstrijd voor leerkrachten bij te wonen. Leerkrachten van de St. Pancratiusschool, Expeditie 24/7, Sterrenbeek,
J.H. Isingsschool en Oecumenische School lazen een stukje uit hun
favoriete boek voor. Een deskundige jury, bestaande uit wethouder Eef van Ooijen, kinderboekenschrijver Agave Kruijssen en bibliotheekmedewerker Miriam Gerritsen bepaalde dat Roel Pasman
van de Oecumenische School de wedstrijd won. Hij las voor uit de
GVR van Roald Dahl en verdiende een behoorlijk bedrag voor de
schoolbibliotheek en een boek van Agave Kruijssen.

Ook de overige deelnemers kregen een boekenbon voor hun schoolbibliotheek uitgereikt van presentatrice Rosanne
van Herksen.

De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandels Hendriks uit Eerbeek, Primera XL Brummen en Bibliotheek Brummen/Voorst.
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Gesubsidieerden
Brummense Oranje Commissie
Brummen got Talent!
Wegens de slechte weersomstandigheden dit jaar zijn de koningsdagfestiviteiten verplaatst naar de manege van de
IJsselruiters. Alle activiteiten konden hierdoor gewoon doorgang vinden

Het Koningsfeest is voor alle kinderen uit Brummen, maar we richten
ons met name op de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Voor de Brummen got Talent verkiezing hadden zich dit jaar weer
meer deelnemers ingeschreven dan vorig jaar. Na de voorrondes van
Brummen Got Talent, waarin 21 enthousiaste deelnemers hun talenten toonden, vond om 12.00 uur ‘s middags de finale plaats.

De jury stond dit jaar onder leiding van wethouder Luuk Tuiten,
die iedere act/performance van professioneel commentaar voorzag. De eerste plaats was dit jaar voor Cato met ‘Waarom moet
ik gaan’ (Kinderen voor Kinderen). De tweede plaats ging naar
Janz, Lola en Pippa met een fraaie turnuitvoering en de derde
plaats was voor Amber met ‘Hupsakee’ (Kinderen voor Kinderen)

Alle deelnemers kunnen terugkijken op een onvergetelijke dag en ontvingen ook nog een leuk prijsje, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.
Graag willen wij de Culturele Stichting bedanken voor haar financiële bijdrage dit jaar en hopen ook volgend jaar weer
een beroep op hen te mogen doen!
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Gesubsidieerden
Theater Lokaal
TheaterLokaal daverend succes
De eerste editie van TheaterLokaal op de vrijdagavond 13 mei van het Pinksterweekend Brummen was een groot succes. De cirkel van theaterwagens die het hele weekend op het centrale Marktplein stonden, waren de eerste avond
meteen al goed gevuld, waarbij verschillende optredens compleet uitverkocht waren en de wagens vaak tot de nok
toe waren gevuld met enthousiast publiek.
TheaterLokaal is een goed geslaagd initiatief. Het was een mooie afwisseling van muziek, compacte bands, dichters, verhalenvertellers, theater en cabaret, een kindervoorstelling, singer-songwriters en goochelaars. Optredens waren er onder meer van Barjoes (kleinkunst),
jeugdtoneelgroep BRAVO, Calamity Caroline (cabaret), Copagrow met
blues en country muziek, Fanuel Coenraad met improvisatietheater,
Laurens Hoevenaren (poëzie), Henk Boogaard (Nederlandstalig muziekcabaret), Loenie-Tic met covers, en gemengd popkoor InBetween.

Elke theaterwagen had 7 à 8 voorstellingen, die dankzij de gastvrouwen en
1 gastheer in vlot tempo elkaar afwisselden: het liep op rolletjes. In totaal
zijn er 511 betalende bezoekers geweest.

TheaterLokaal werd geopend met de aanstelling van dorpsdichter Laurens Hoevenaren.

Evaluatie:
Er is een enquête verstuurd over het verloop van TheaterLokaal naar zowel artiesten als naar (open inschrijving) bezoekers.
Bezoekersenquête: TheaterLokaal werd gewaardeerd met een rapportcijfer 8,3
Bloemlezing van reacties:
Treffende inhoud, enthousiaste performers
Onderhoudend, ontwapenend, vrolijk, met een knipoog en heel enthousiast
Heel mooi aangeklede sfeervolle locatie en mooie optredens
Jammer dat het zo kort was
Het intieme van zo’n klein theater in een theaterwagen is echt geweldig!
Wat een talent in Brummen
Artiestenenquête: TheaterLokaal voldeed zeer zeker aan de verwachtingen van de artiesten, zelfs ‘beter dan verwacht’. Het werken met gastvrouwen en gastheer per wagen is goed gewaardeerd.
Organisatie vooraf was uitstekend en tijdens de avond af en toe wat minder, vooral vanwege soms wat in de steek
latende techniek. De meeste artiesten gaven aan volgend jaar zeker of zeer waarschijnlijk weer mee te willen doen.
Al met al een zeer geslaagde eerste keer. Óp naar 2017!
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Gesubsidieerden
Natuurdag
Zondag 29 mei
Vereniging Natuurmonumenten wil met een aantal lokale/regionale partners een jaarlijks evenement organiseren op
en rond landgoed ‘t Leusveld, gelegen tussen Brummen en Eerbeek. Het betreft een nieuw te starten evenement
waarbij diverse partijen betrokken worden om actief de prachtige natuur van de gemeente Brummen en omgeving
onder de aandacht te brengen.

Natuurdag 2016 brengt natuur en landschap alsook lokaal gastheerschap tussen Veluwe en IJssel in al zijn verscheidenheid onder de aandacht van inwoner en toerist. Naast het positioneren van Brummen als groene kerngemeente
wordt participatie in groen vrijwilligerswerk gepromoot.

Organisaties met natuur, milieu en landschap als oogmerk in de meest brede zin, zowel zakelijk als vrijwillig presenteerden zich in marktkramen. Presentaties werden verzorgd over natuur en landschap. Lokale en sub regionale bedrijven verzorgden streekgebonden voeding en horeca. Gasten werden op excursies meegenomen en uitgenodigd
zelf in de gemeente Brummen de natuur te gaan verkennen.

De dag werd muzikaal opgeluisterd door een aantal muziekensembles, waardoor de dag een extra dimensie kreeg.
Daarnaast was de totale basisschooljeugd in de gemeente Brummen uitgenodigd deel te nemen aan een fotowedstrijd. Uit alle inzendingen werden een tiental inzenders uitgenodigd tijdens de prijsuitreiking op 29 mei. Een deskundige jury heeft 3 prijswinnaars bekendgemaakt en beloond.

Het was al met al een zeer geslaagde dag, waarbij tussen de 1500 en 2000 bezoekers het Leusveld hebben bezocht.
Dit succes brengt met zich mee dat er een nieuw jaarlijks terugkerend evenement is ontstaan, waarbij de ingrediënten natuur en cultuur voor een prachtige mix hebben gezorgd, waar jong en oud van hebben genoten.
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Gesubsidieerden
Dichters in Tonden
Op vrijdagavond 24 juni 2016 ging de eerste gedichtenfietstocht
door Tonden van start. Bij het verzamelpunt stond de kiosk van
Ültsje van Gorkum met de afhaalpoëzie. De deelnemers aan de
avond konden, alvorens ze in groepen van ongeveer 10 personen
langs de diverse locaties gingen, bij hem een gedicht uitzoeken uit
zijn menu, wat vervolgens voor hen persoonlijk werd voorgedragen.

De locaties waren stuk voor stuk op hun dichterlijke kwaliteiten geselecteerd. Iedere voordracht was daardoor alleen al een succes. Een weitje
naast een kikkerpoel, de bijzondere sfeer onder oude beukenbomen,
een romantische vijver, een boomgaard achter een heg. Niet alleen de
locaties waren zeer verschillend. Ook de dichters hadden allemaal hun
eigen unieke voordracht:
Aad van der Waal met zijn humoristische en vrolijke voordrachten.
Laurens van Hoevenaren in de boomgaard met gedichten uit de streek.

Naqib Sadiq schiep een sprookjesachtige sfeer met gedichten van Rumi
in het farsi en Nederlands en eigen gedichten daarop geïnspireerd.
Dopey Dijkstra's gedichten werden begeleid door kikkergekwaak.
Niet door het geluid van de tokeh uit haar Indische gedichten.

De gedichten van Eke Mannink werd begeleid door vioolspel en ze maakte kleine
toneelstukjes van iedere tekst.
Tenslotte Sylvia Hubers, de enige dichter die niet uit de omgeving van Brummen
kwam. Zij maakte indruk met haar opmerkzame en mooie zinnen. Zij vertolkte haar
gedichten op indrukwekkende wijze.
Onze dichters maakten met hun voordracht de avond tot een onvergetelijk evenement.
De organisatoren zijn zeer tevreden over deze geslaagde avond. Natuurlijk werkte
het weer enorm mee. Lekker warm, een zonsondergang en strijklicht over de velden.

Volgend jaar weer TondenTheaterToer!
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Gesubsidieerden
Brummens Mannen Koor - Muziek & Zangfestival
"Wij als Brummens Mannenkoor kunnen terugzien op een fantastisch en zeer geslaagd zang- en muziekfestival. Niet
alleen het BMK, maar ook alle deelnemende koren en muziekgezelschappen hebben bijgedragen aan het slagen van
deze prachtige dag in het kader van het 40-jarig bestaan van het BMK."
Aldus sloot de voorzitter van het BMK, Lieuwe Blaauw, het groots opgezette festival af dat door het Brummens Mannenkoor op zaterdag 25 juni in en rond de Oude of Pancratius kerk te Brummen was georganiseerd. Het festival was
het tweede evenement dat plaatsvond in het kader van het 40-jarig bestaan van het BMK en dat de gehele dag veel
publiek trok.
Vanaf 12.00 uur waren er 18 gezelschappen actief; een muzikale mix, variërend van zangkoren tot muziekgezelschappen. De opening werd verricht door wethouder Koos Paauw van de gemeente Brummen. Totaal waren ca. 650
zangers en muzikanten bij deze dag betrokken. Om het half uur was er een optreden van een gezelschap. Rond de
kerk waren kraampjes en tenten aanwezig voor een hapje en een drankje.

Als eerste trad het Brummens Mannenkoor op en om 20.45 uur sloot het Dierens Mannenkoor het festival af.
Medewerking werd verleend door CGK Steenrewalt uit Steenderen, Vrouwenkoor Ludiek, Dameskoor Zanglust,
Shantykoor De IJsselboei, Jongerenkoor Vox, Harmonie Orkest Brummen, Accordeon Vereninging AMADY, Hardkoor
Brummen, Vrouwenkoor Chic & Shanty, Gemengd koor In Between, Gem. Zangvereniging Herleving uit Eerbeek,
Oosterhuizens Dialectkoor, Vrouwenkoor Phoenix, Muziekvereninging La Fraternité, No Dubio Popkoor Brummen
en Young Voices.
Het festival werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Culturele Stichting Gemeente Brummen, Prins Bernard Cultuurfonds, Rabo bank Noord- en Oost Nederland en de Gemeente Brummen.
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Gesubsidieerden
Bibliotheek Brummen/Voorst
Buiten ’t Boekje Brummen

Vrijdag 1 juli waren ’s middags eerst de kleinsten aan de beurt. Samen met
hun papa’s, mama’s of opa’s en oma’s kwamen de kinderen vol verwachting
kijken en luisteren naar Pim & Pom.
Een kleine feestelijke voorstelling over jarig zijn en heel oud worden, vol met
muziek en leuke liedjes. En de kinderen doen natuurlijk ook gezellig mee.
Maar hoe doe je dat eigenlijk, een knalfeest geven? De twee poezen hebben
hun pootjes eraan vol. Als dat maar goed uitpakt …

Op de 1e avond maakte Rose-île haar opwachting
met Buiten ’t Boekje. Helaas in verband met het
weer wel binnen, maar dat maakte het optreden
niet minder. Op sfeervolle wijze nam Rose-île de
toehoorders mee in hun repertoire van prachtige
liederen uit diverse landen, waaronder Franse chansons, Spaanse en Zuid-Amerikaanse, Duitse en Jiddische liederen met zowel opzwepende als melancholische melodieën. Gevoelige muziek om bij weg te
dromen en ritmische nummers om op te dansen, of
om gewoon van te genieten.

De laatste avond stond Jasper Smit op het program. Een verfrissende avond over hele dikke vrienden, gemiste bussen, vioolmeisjes, ‘op de Kalverstraat-met-hotel komen’ en katten. Met
een grote glimlach gooide hij bommetjes in liedjesvorm: grappig, schurend en schaamteloos eerlijk. Kortom een voorstelling
met muziek en entertainment.
Helaas liet het weer ons ook deze avond in de steek en vond de
voorstelling in de bibliotheek plaats.
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Gesubsidieerden
Kunst te Eerbeek
Kunst- en Uitmarkt Eerbeek
Zondag 11 september 2016 was er voor de tweede keer een feestelijke en ontspannen Kunst- en Uitmarkt op het
fraaie landgoed Huis te Eerbeek.
De organisatie van Kunst te Eerbeek is er bijzonder goed in geslaagd hun doel en ambitie te verwezenlijken, samen
met Hotel Fletcher, Grand Café Korenmolen, Stichting Muziek En Theater (MET). De sponsors - de Gemeente Brummen, de Culturele Stichting gemeente Brummen en de Rabobank Apeldoorn - hebben aan deze waardevolle dag een
grote bijdrage geleverd.
De regen aan het begin kon geen afbreuk doen aan de
prima sfeer op de oprijlaan, tuinen, terras en de omgeving
van het landgoed. Zo’n 3000 bezoekers kwamen op dit
evenement af. Overal stonden de witte kramen en stands
met glassculpturen, schilderijen, tekeningen, keramiek,
lederwerk, tassen en sieraden, bronzen, metalen en natuurstenen objecten, prachtig beeldhouwwerk en houtcarving vanuit heel Nederland en Duitsland. Overal was er
muziek, dans en theater, ook op twee hoofdpodia, waaronder dat van MET; daarnaast ook op de Boslaan naar de
Oliemolen en in het landhuis zelf. Met hulp van 16 vrijwilligers liep de organisatie gesmeerd. Door het Rode Kruis
zijn er maar twee pleisters geplakt!

Het evenement werd bezocht door jong en oud en er was voor
elk wat wils. Mede door de vele instrumentale, vocale, dans- en
(straat-)theatervoorstellingen, die tijdens de Kunst- en Uitmarkt
werden verzorgd door ingehuurde regionale en landelijke artiesten. Via facebook en mailing zijn erg veel positieve reacties binnengekomen van zowel bezoekers als kunstenaars.

Onze ambitie is het dan ook om het evenement Kunst te Eerbeek tweejaarlijks te herhalen als een biënnale en
dit evenement verder uit te bouwen, te versterken en aan te
vullen met kunstzinnige en culturele activiteiten.
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Gesubsidieerden
Stichting Welzijn Brummen
Cadans in verhalen tijdens de dag van de ouderen
Toeschouwers/deelnemers 80 personen

Woensdag 12 oktober hebben Gery Groot
Zwaaftink en Tessa Valstar een bruisende
voorstelling gegeven tijdens de Dag van de
Ouderen bij Concordia in Brummen. Onder
grote hilariteit en met medewerking van alle
aanwezigen werd het verhaal van de Gelderse troubadour Gery, met dirigerende aanwijzingen van de Brummense percussioniste Tessa, een waar hoorspel.

Voor Gery en Tessa was het een geslaagde samenwerking en zij beleefden zichtbaar plezier aan de uitvoering. Het
publiek deed actief mee door middel van verrassende opdrachten ten behoeve van het hoorspel. Tijdens de voorstelling zong en neuriede men mee met bekende liederen die Gery en Tessa ten gehore brachten.

Het recent in de gemeente Brummen geopende Knooppunt Mantelzorg verzorgde de informatieve aftrap. De middag werd besloten met
een verloting waarvoor diverse sponsoren prijzen en bonnen hadden aangeleverd. Voorzitter
van het Lokaal Comité Dag van de Ouderen Jan
Holtslag verzorgde het welkom en de afsluiting.

Uw bijdrage is ten gunste gekomen van de voorstelling Cadans in verhalen. Mede dankzij de Lionsclub heeft er voor
ouderen in de gemeente Brummen cultuurparticipatie plaatsgevonden wat bij heeft gedragen aan verruiming en verrijking voor deze doelgroep.
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Gesubsidieerden
Protestante Gemeente Eerbeek
Ken je Klassiekers

Dit jaar is het Shakespearejaar, omdat het 400 jaar
geleden is, dat de grootste schrijver aller tijden is overleden. Dr. Arjan Plaisier (v/h secr. generaal van de landelijke PKN) hield allereerst een inleiding op zijn boek
‘Is Shakespeare ook onder de Profeten’. Buitengewoon
interessant en gaf alle toeschouwers, waaronder namens de gemeente Brummen wethouder Luuk Tuiten
en zijn echtgenote, een heel andere kijk op deze grote
schrijver.

Het zijn theologische meditaties bij zeven stukken van
Shakespeare, die wij tot nu toe alleen kenden van zijn
uitspraak ‘Er is meer tussen hemel en aarde’. Hij legde
vooral het accent op MacBeth. Zijn lezing was tevens
een inhoudelijke voorbereiding op het optreden van theatergroep Aluin, bestaande uit drie jonge acteurs, die in
een wervelend tempo en onnavolgbaar tien klassiekers
van Shakespeare en de oude Grieken in 70 minuten op
het podium zetten.

Voor deelnemers, die al bekend zijn met de klassiekers een verrassend feest der herkenning en voor leken een grappige en heldere introductie in de Oresteia, Oedipus, Antigone, Medea, Midzomernachtdroom, Romeo en Julia, Hamlet, Othello, Julius Caesar en tenslotte MacBeth.

De hoogtepunten waren de unieke manier waarop
Aluin de Midzomernachtdroom neerzette en de creatieve vorm die zij gekozen hadden voor MacBeth. De
Midzomernachtdroom werd door de actrice in het gezelschap verbeeld met een groot aantal barbiepoppen
uit een koffer, waar sommigen weer snel met elkaars
partner in doken en anderen sneuvelden. Zoveel poppen als personages. MacBeth was nogal bloedig, maar
dit zware stuk werd lichtvoetig door de unieke en wervelende manier waarop Aluin daarmee omgaat. Kort
samengevat 10 Klassiekers in 70 minuten, inhoudelijk
onderbouwd in de lezing van dr. Arjan Plaisier, of nog
korter wij hadden veel ‘Plaisier met Aluin’.
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Gesubsidieerden
Kunstwerk Papierscheppers Eerbeek
Op donderdagmiddag 15 december 2016 ging een grote wens van initiatiefnemer, Bruno de Vries (*1936), in vervulling. In samenwerking met burgemeester Alex van Hedel en de OVE-voorzitter Alice Weltevreden, werd op het Eerbeekse Stuijvenburchplein door hem de beeldcompositie, dat de meer dan 400 jaar oude papierhistorie van Eerbeek
moet uitbeelden, onthuld.
Door de onvermoeibare initiatiefnemer werd vanaf mei 2016 actie gevoerd voor een totstandkoming van een kunstwerk in Eerbeek betreffende deze oude papierhistorie. Tevens moet Eerbeek worden gezien als hèt centrum van de
Nederlandse Papierindustrie. Dit gaf De Vries een zodanige inspiratie dat hij deze actie ongebreideld voort kon
zetten. Hij schreef een boek over zijn leven. Een groot deel van de te ontvangen revenuen werd gestort in de kas van
het Papierdorperscomité Eerbeek.
Daarnaast ging hij de boer op bij het bedrijfsleven om fondsen te werven voor zijn initiatief. Dat lukte! Heel Eerbeek
ging als een warme deken om hem heen staan. Daardoor werd het fonds leuk en snel gevuld.

De onthulling op 15 december had een historische en grote belangstelling, waaraan door alle lagen van de bevolking werd deelgenomen. Waren zij niet lijfelijk
aanwezig, dan was er wel gedoneerd of betuigde men veel sympathie. In de laatste
dagen van december 2016 houdt dit Papierdorperscomité Eerbeek op te bestaan.
De verantwoording voor het kunstwerk is dan voor de Ondernemersvereniging Eerbeek (OVE) dat in een Omgevingsvergunning is vastgelegd. Tevens heeft de gemeente de OVE notarieel het Recht van Opstal verleend, wat ook inhoudt dat het
onderhoud voor de toekomst is gewaarborgd. Initiatiefnemers en de geldschieters
hopen dat dit duurzame en ‘hufterproof’ kunstwerk in lengte van jaren zal vertellen hoe belangrijk de papierindustrie wel voor Eerbeek is.

Het Papierdorperscomité Eerbeek dankt de Culturele Stichting Gemeente
Brummen zeer voor de door hen verleende subsidie, die het mede mogelijk
heeft gemaakt dat de uiteindelijke totstandkoming van dit mooie en historische kunstwerk in Eerbeek werkelijkheid is geworden.
Rest ons nog te vermelden dat, waar mogelijk, alle werkzaamheden van kunstenaar tot drukwerk en andere voorbereidingen betreffende dit initiatief,
binnen de grenzen van de gemeente Brummen zijn uitgevoerd.

Kunstenaar Ralph Lambertz
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Algemeen bestuur

- Marjolein Roelfzema

- Voorzitter

- Diny van Engeland

- Secretaris

- Willem van der Grinten

- Penningmeester

- Annemarie den Hartogh

- Public Relations

- Annie Elissen

- Bestuurslid

- Marie-Thérèse Snelders

- Bestuurslid

- Marianne Boesveld

- Bestuurslid

- Rudie van den Berg

- Bestuurslid

- Piet van Middelaar

- Bestuurslid

- Bob Koster

- Bestuurslid
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Werkgroepen



Brummense Buiten Bios

-Theo van Enckevort - Rudie van den Berg Theo Heldens



Culturele Prijs

- Marjolein Roelfzema - Marina Radius Hannie Weijermars



Jeugd & Cultuur

- Harrie Kleverwal - Bertie Kleverwal - Laura Jonkers Nienke Kleverwal - Nanneke Dorenbos



Kamermuziek

- Marina Radius - Dolf Hofs - Hennie Pauw Marita Karsten - Marieke Gitz - Diederik Kuenen Bruno van der Werff



Kunst in de Hal

- Annie Elissen - Marie-Thérèse Snelders Jacqueline Tempessy - Peer Mijland



Taalmarkt

- Agave Kruijssen - Mieke van Nieuwstadt - Marquerite
Tuijn - Gerdien de Jong - Hannie Elfrink



QS-pop

- Karin Beuwer - Harm en Martine van Hal Hans Broer - Martien Wilbrink - Paul Kraan Theo van Enckevort - Gerben Wechgelaer
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Grafieken Public Relations Statistieken
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Kunstwerk - bank bij de veerstoep - pontje Brummen - Bronkhorst
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