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Voorwoord
Ondanks de vele beperkingen die ook dit jaar golden zijn er gelukkig nog mooie activiteiten, zoals
beschreven in dit verslag, uitgevoerd. Een compliment is zeker op z’n plaats voor alle organisatoren
die zich niet uit het (Corona) veld hebben laten slaan, maar creatief en vindingrijk aan de slag zijn
gegaan.
Ook onze werkgroepen, zoals Taalmarkt en Kamermuziek, konden met de nodige aanpassingen toch
een programma bieden. De werkgroep Kunst in de Hal leed een gevoelig verlies. Analies Martin
overleed vrij plotseling. De CS is haar veel dank verschuldigd voor haar bijdragen aan de werkgroep.
Het bestuur voelde de uitdaging om een groots ‘na-Corona evenement’ te organiseren in Eerbeek en
Brummen. De oproep in de krant om hiervoor ideeën aan te dragen leverde helaas niet veel op. Dit is
de reden geweest om samen met het Eerbeekse evenementenbureau Mood Concepts voor
11 september 2022 een programma samen te stellen. Rondje Cultuur, deels financieel ondersteund
door een extra toegezegde bijdrage van de gemeente. Een nieuwe ongekende ervaring voor de
DB-leden, gezien hun gebruikelijke taak om een facilitaire rol in te nemen, zoals sparringpartner voor
de werkgroepen en ondersteuner van nieuwe initiatieven. Eind 2021 werden de voorbereidingen
gestart, met de ambitie een bijzonder evenement neer te gaan zetten.
Opmerkelijke initiatieven binnen onze gemeente waren:
-

Het eenmalig bijzonder initiatief van Leontine Lamers om een boek te publiceren (in 2022) over
de geschiedenis van café annex kegelbaan Concordia.
Het livestreamprogramma voor scholieren in en rond Brummen. Een gevarieerd programma, met
veel challenges, waaraan de leerlingen met veel enthousiasme hebben deelgenomen.

Ik sluit af met 2 bijzondere momenten in het komend jaar:
-

het 30 jarig bestaan van de CS op 6 november 2022. Bij dit zesde lustrum zullen we zeker stilstaan.
De meermalen uitgestelde uitvoering van The Armed Man.

Mijn oprechte wens is dat alle culturele activiteiten vrijelijk, zonder enige beperking kunnen worden
uitgevoerd.
Marie-Thérèse Snelders
voorzitter
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Financieel overzicht
Net als 2020 is 2021 een jaar dat we als samenleving niet snel zullen vergeten, en dat geldt ook voor
de Culturele Stichting. Ook in dit jaar is er weinig terecht gekomen van culturele activiteiten.
Naast de uitgaven voor de werkgroepen en de daadwerkelijk uitbetaalde subsidies zijn er ook
reserveringen op de balans van de toegezegde subsidies. Nog steeds is er de reservering voor de
uitgestelde uitvoering van The Armed Man, die ter gelegenheid van 75-jaar Bevrijding in 2020 zou
hebben plaatsgevonden. De organisatoren hiervan gaven de moed niet op en hebben nu in 2022 data
gepland om dit alsnog te realiseren.
In 2020 zijn we begonnen met het plan om een grote NA-Corona activiteit te ontwikkelen, waarvan
we hoopten dat in 2021 uit te kunnen voeren. Helaas strooide Corona ook hier weer roet in het eten.
Eind 2021 hebben we de draad weer actief opgepakt en zijn we met het bedrijf Mood Concepts in zee
gegaan, omdat de organisatie ons te complex was. Vanaf de zomer zijn we hiermee begonnen en met
veel voortvarendheid van start gegaan. Volgens de voorwaarden van dit bedrijf dienden we een eerste
grote aanbetaling te voldoen in 2021.
Verstrekte subsidies 2021
Activiteit
Dorpsdichter
Buitenbios Leuvenheim
D.E.E.L.S
The Armed Man
“Na-Corona” activiteit
Kunstproject Huis te Eerbeek
Theater Tour Tonden
Zutphense scholen livestream evenement

Subsidiebedrag
€ 1.000,00
175,00
500,00
2.500,00 uitgesteld
15.787,53 deelfactuur
310,00
1.250,00
250,00

Wij hopen dat in 2022 het Culturele Leven weer mogelijkheden krijgt om te gaan opbloeien.
Wessel van Soest
Penningmeester

Culturele Stichting

pagina 3

Public Relations activiteiten
Het gehele jaar 2021 werd overschaduwd door de COVID 19 pandemie. Als gevolg van lockdowns en
andere coronamaatregelen konden vele culturele activiteiten niet doorgaan. Met name in het hele
voorjaar en het late najaar lag het culturele leven nagenoeg stil. Alleen online en via streaming kon
nog het een en ander worden georganiseerd. In de zomer en vroege herfst bloeide de cultuur een
beetje op, zij het met beperkingen.
Aantal events
In 2021 werden in totaal 73 events geagendeerd op de website; duidelijk minder dan in 2020 omdat
er door corona minder animo en durf was om iets te organiseren. Van deze events werden er helaas
alsnog 13 afgelast of uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. De events die wel konden doorgaan,
moesten veelal worden aangepast in verband met de strenge regels. Er vonden 6 activiteiten
(bevrijdingsfestival en literaire lezingen) online plaats.
Per categorie was de verdeling van de geplande events als volgt:

CATEGORIE
Toneel Cabaret
1%
1%

Film
10%

Kamermuziek
7%

Muziek
34%

Kunst
19%

Literair
28%
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Onderstaande grafiek geeft weer op welke locaties de activiteiten gepland waren.
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Website
In vorige jaarverslagen lieten wij zien hoe vaak de website werd geraadpleegd door belangstellenden.
Vanaf het jaar 2021 is dit niet meer mogelijk, omdat wij geen gebruik meer maken van Google
Analytics. Daarmee konden we rapporteren over het aantal bezoekers aan de site, welke zoektermen
ze eventueel gebruikt hebben en welke pagina's ze bezocht hebben.
Wij zijn van mening dat Google veel te veel gegevens verzamelt en aan elkaar koppelt, en dat je je
bezoekers daar niet aan bloot zou moeten stellen. Bovendien leverde de rapportage ons in de praktijk
niet veel nuttige informatie op.
Dat neemt niet weg dat wij steeds openstaan voor adviezen ter verbetering van onze website. In
augustus 2021 hebben we in het menu op de homepage een extra pagina “Dorpsdichter” toegevoegd.
In het verleden was de informatie over de dorpsdichter moeilijk bereikbaar; je moest drie keer
doorklikken via de werkgroep Taalmarkt. Nu kan dat in één keer vanuit de homepage.
Verhuur beamer en afdichting muziekkoepel
Via de website kunnen voor culturele activiteiten een beamer en een projectiescherm worden
aangevraagd. In 2021 zijn beamer en scherm 6 keer uitgeleend aan de volgende organisaties:
Organisatie
E.C. De Bongerd
Brummense Buiten Bios
Culturele Stichting Tonden
Leuvenheims Belang
Bibliotheek Brummen
Halloween Eerbeek
Totaal

Aantal keer
1
1
1
1
1
1
(alleen beamer)
6

Twee keer werden beamer en projectiescherm gereserveerd maar vervolgens geannuleerd, omdat de
betreffende activiteit vanwege corona niet kon doorgaan.
Aanvragers, die geen werkgroeplid zijn en/of geen subsidie van ons ontvangen, wordt een
(bescheiden) huurprijs in rekening gebracht. Eind 2021 is ook een huurprijs voor meerdaagse huur
vastgesteld.
De afdichting van de muziekkoepel in Brummen, die in 2017 is aangeschaft en ook via de website kan
worden aangevraagd, is in 2021 niet gebruikt, doordat het Pinksterfestival en het eindeseizoensoptreden van het Brummens Mannenkoor niet doorgingen en de intocht van Sinterklaas niet in de
gebruikelijke vorm kon plaatsvinden.
Communicatie
Twee keer per jaar publiceert de Culturele Stichting een ¾ pagina in Brummens Nieuws. In maart heeft
geen publicatie plaatsgevonden omdat er door corona te weinig nieuws te melden was. In september
waren er voldoende events om ¾ pagina te vullen.
Werkgroepen hebben ook in aparte artikelen activiteiten onder de aandacht gebracht. De dorpsdichter
schrijft maandelijks een column in het Brummens Nieuws.
De eindejaarsborrel kon helaas door de lockdown niet doorgaan. Wel konden we eind 2021 via de
media aankondigen dat er na de zomer van 2022 een cultureel festijn zal gaan plaatsvinden, met
ondersteuning van de gemeente Brummen en hulp van het bureau Mood Concepts.
Marjo van Dam, PR
Culturele Stichting
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Cultureel Platform
Normaal organiseert de Culturele Stichting in het voorjaar een Cultureel Platform. Daarvoor wordt
iedereen, die op cultureel gebied ideeën heeft om iets te ondernemen, uitgenodigd. Met als doel om
elkaar te inspireren, aansluiting bij elkaars plannen te vinden of tot eventuele samenwerking te komen.
Gezien de coronamaatregelen, was het in 2021 helaas niet mogelijk en zinvol om een dergelijke
bijeenkomst te organiseren.
Het komend jaar zal in het teken staan van het Rondje Cultuur 2022 dat op 11 september zal
plaatsvinden. In de aanloop daarnaartoe zullen diverse bijeenkomsten worden georganiseerd.
Marjo van Dam
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Werkgroepen Culturele Stichting

Werkgroep Brummense Buiten Bios

In de zomer van 2021 heeft de Brummense Buiten Bios voor het zeventiende jaar 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.
Wederom vertoonden we de films met ‘eigen apparatuur’: via de Culturele Stichting Gemeente
Brummen is er een goede beamer en groot scherm beschikbaar. Met behulp van de plaatselijke
geluidsman, die een fantastische installatie neerzette, was de voorstelling dit jaar ook technisch
optimaal.
Op 15 juli was de eerste voorstelling
gepland. De weersvoorspelling was op de
geplande vertoningsdatum echter te
onzeker en bovendien het gras te zompig.
Daarom is besloten de voorstelling een
week te verplaatsen naar 22 juli: dat bleek
goed uit te pakken: prachtig mooie avond
voor een Buiten Bios Film. Dit jaar werd de
Poolse speelfilm Corus Christi getoond: Dit
aangrijpende, Oscargenomineerde drama
met ruwe kantjes is gebaseerd op echte en
opmerkelijke gebeurtenissen: burgers die
zich in afgelegen dorpjes voordoen als
priester. Al dan niet met een échte
roeping. In Corpus Christi droomt een twintigjarige jeugddelinquent van een carrière als priester. Maar
met zijn strafblad maakt Daniel geen kans. De samenleving heeft hem, als jonge crimineel, sowieso al
gediskwalificeerd.
Inmiddels is het traditie dat bij het aflopen van de film een daverend applaus opklinkt vanuit het
publiek. Ditmaal wat ingetogener vanwege het toch wat unhappy end.
De BBB-nieuwsbrief om het contact met ons trouwe publiek te verstevigen en hen tijdig van nieuwe
informatie te voorzien, krijgt steeds meer leden. Men kan zich online aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief, via de site of via speciale mailingen. De site www.brummensebuitenbios.nl wordt zeker
in de aanloop van de voorstellingen goed bezocht.
De Brummense Buiten Bios werd mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door de
garantstelling van de ‘Culturele Stichting Gemeente Brummen’.
De werkgroep bestaat uit Rudie van den Berg, Theo van Enckevort en Theo Heldens
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Werkgroep Culturele Prijs
De Culturele Stichting kent in principe elke twee jaar de Culturele Prijs toe. De Werkgroep Culturele
Prijs organiseert de nominatie, de voordracht en de feestelijke uitreiking van de Culturele Prijs. Het
doel is om kandidaten die als individu of groep een belangrijke bijdrage hebben geleverd of nog steeds
leveren aan het culturele leven, te eren of in het zonnetje te zetten. Aankomend talent kan ook
voorgedragen worden als aanmoediging voor een mooie kunstzinnige carrière.
Via de lokale media en de website van de Culturele Stichting vindt een oproep plaats.
Nominaties met een uitvoerige motivering kunnen worden ingediend bij de voorzitter
van de werkgroep. De werkgroep zal vervolgens een gefundeerde keuze maken en
een voordracht doen bij de Gemeente. De prijs – een bronzen beeldje van de
Brummense kunstenaar Nicky Dijkstra – wordt uitgereikt door een lid van het College
van Burgemeester en Wethouders, bij voorkeur door de wethouder van Cultuur.
De laatste Culturele Prijs werd in 2020 toegekend aan Henk Klein.
De werkgroep bestaat uit Marie-Thérèse Snelders (voorzitter Culturele Stichting), Marina Radius en
Otto Koedijk.
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Werkgroep Kamermuziek

De werkgroep bestond uit Bruno van der Werff, voorzitter, Leonore Sonn, secretaris, Geertje van
Zanten, penningmeester en Diederik Kuenen, programmeur. De werkgroep kwam 9 keer bij elkaar.
Van de geplande concerten konden ten gevolge van de coronapandemie en de
daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen drie geen doorgang vinden.
Des te blijer waren wij dat het optreden van Liza Ferschtman op 24 oktober in de
kerk in Hall wel doorging. De toegangscontrole met de Coronacheck app leverde
geen probleem op.
Liza speelde 3 solostukken van Johan Sebastiaan Bach. Er werden 186 kaarten
verkocht.
Het volgende concert, gepland op 28 november, dreigde afgelast te moeten worden, omdat op 26
november de regering aankondigde dat 1,5m afstand houden ook voor concerten zou gaan gelden.
Voor de kerk in Hall betekende dit dat we maar 30 bezoekers zouden kunnen toelaten, te weinig om
uit de kosten te komen.
Dankzij de bereidwilligheid van de koster van de Pancratiuskerk in Brummen, die op vrijdagavond nog
bereikbaar was, lukte het om de locatie van het concert te verplaatsen van Hall naar Brummen. Op
zaterdagochtend kregen alle bezoekers, die zich volgens de regels van tevoren hadden moeten
aanmelden, een mail hierover.
Daniel Rowland - viool en zijn
vrouw
Maja Bogdanovic - cello, vertolkten vervolgens een
virtuoos en opwindend programma van 20e-eeuwse
tot hedendaagse componisten, deels voor hen
geschreven. Er waren 139 bezoekers.
Voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn veel meer
abonnementen verkocht dan vorig jaar. Dat legt een
stevige financiële basis onder onze programmering.
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Werkgroep Kunst in de Hal
Het jaar 2021 was voor Kunst in de Hal een te rustig maar ook verdrietig jaar. Verdriet om het overlijden
van ons werkgroeplid Analies Martin. We missen haar mooie en positieve insteek.
Te rustig omdat er geen exposities mogelijk waren in het gemeentehuis i.v.m. Covid 19. De nieuwe
werkgroepleden Ans en Rob konden daardoor nog niet echt aan de slag.
Door bovenstaande omstandigheden hebben wij nog steeds niet officieel
afscheid genomen van Marja Poldermans, zij is als werkgroeplid al in 2020
gestopt.
De gemeente had de sokkels van de werkgroep in gebruik bij de balie als
afscheiding opdat de weinige bezoekers die alleen op afspraak welkom waren,
goed afstand hielden. Gedurende deze periode hebben er enkele werken van
de hand van Annie Elissen gestaan en gehangen opdat het er niet kaal en leeg
uitzag.
De werkgroep Kunst in de Hal, bestaand uit Ans van Breda, Rob Kuulkers en Annie Elissen, gaat ervan
uit dat er in 2022 weer mooie exposities komen in de hal van ons gemeentehuis.
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Werkgroep Taalmarkt

Wat doet de werkgroep Taalmarkt
Vaste ingrediënten van ons culturele jaar zijn: twee keer een Literair Café met open podium, in het
voorjaar - indien mogelijk - een extra activiteit en in november het Groot Brummens Dictee. Daarnaast
bieden we ondersteuning aan de dorpsdichter. In dit tweede uitzonderlijke jaar van corona is het
ondanks de maatregelen toch gelukt om het een en ander te organiseren.
De werkgroep Taalmarkt onderscheidt zich van andere organisaties die lezingen organiseren, doordat
we mensen zelf actief met taal aan de slag laten gaan. We benadrukken met onze bezigheden
interactiviteit, waarbij de kwaliteit belangrijk is.
Door de regionale pers wordt trouw aandacht aan ons besteed. Ook via de website van de Culturele
Stichting, op de pagina in het Brummens/Eerbeeks Nieuwsblad die de Culturele Stichting op
regelmatige basis vult, via Buurtkanaal en via Facebook vroegen we aandacht voor de activiteiten van
de werkgroep Taalmarkt.
Woord en beeld in de boomgaard in het kader van de IJssel biënnale
De expositie, gemaakt in het kader van de IJssel biënnale 2021 met het thema Tij, Tijd en Tijdelijkheid,
was van 18 juni t/m 18 september opengesteld op het erf van Werk- en Zorgboerderij Cortenoever
aan de Piepenbeltweg in Brummen. Te zien waren: natuurkunstfoto’s op groot formaat, gekoppeld
aan vijf bij de foto’s geschreven zeer korte verhalen (zkv's). Daarnaast kon men ook avontuurlijk
genieten van ‘Drijvende woorden’: het flexibele flessenpostproject in het weiland. Op zondag 4 juli
vond de feestelijke opening plaats door wethouder Cathy Sjerps. De zkv’s werden door de schrijvers
voorgelezen, fotograaf Sharon Elvin vertelde over haar inspiratie en Elly van Agtmaal presenteerde het
flessenpostproject. Vanwege de coronamaatregelen was er plaats voor maximaal 50 gasten in de
buitenlucht. De hoeveelheid mensen die gedurende de zomer is komen kijken is onbekend, wel waren
er veel positieve reacties in het gastenboek. ‘Woord en beeld in de boomgaard’ was een gezamenlijk
project van de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen, Sharon Elvin,
Elly van Agtmaal en de schrijvers Agnes van Brussel, Nicolien van Doorn, Laurens Hoevenaren,
Agave Kruijssen en Marije Verbeeck.
Literair Café
Op 3 maart was er een online literair café met als thema
Moedertaal en Vaderland. Hoofdpersoon van de avond
was Marit Törnqvist, die haar lezing hield vanuit haar huis
in Zweden. Ze kon uit eigen ervaring zeer boeiend
vertellen over tweetaligheid en legde zelf met nadruk de
link met vluchtelingen. Ruim een uur genoten 99
deelnemers van de door Marit speciaal voor deze avond
samengestelde digitale lezing. Na de pauze was er in
plaats van het gebruikelijke Open Podium een andere
invulling. Marit las een viertal gedichten over het thema
voor, in bijzondere vertalingen van inzenders. Alle
ingezonden 11 gedichtenvertalingen zijn na te lezen op www.brummencultuur.nl. Het was een zeer
boeiende avond, met 99 deelnemers, niet alleen uit Nederland. Het experiment van de werkgroep
Taalmarkt om digitaal een Literair Café te organiseren bleek geen belemmering voor deelname.
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Op 15 september 2021 was het tweede Literair Café van het jaar, in de vertrouwde
zaal van de Vroolijke Frans. Daar konden 45 mensen luisteren naar de voordracht van
spoken word-artiest Gershwin Bonevacia, stadsdichter van Amsterdam. Zijn
stormachtige opkomst ging door zijn dyslexie niet vanzelf, maar het worstelen met
woorden maakte hem tot een vindingrijke woordkunstenaar. Na de pauze was ook
weer het gebruikelijke open podium met korte optredens van lokale dichters of
schrijvers. Het thema was dit keer Doorzetten. Winnaar van de Kleinegeit was Piet
van Middelaar.
Het Groot Brummens Dictee ging niet door
Op woensdag 1 december 2021 was het 21ste Groot Brummens Dictee gepland. Het dictee kon helaas
niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het werd verplaatst naar een datum in het voorjaar
van 2022, het is inmiddels overigens naar november 2022 doorgeschoven wegens gebrek aan
belangstelling.
Dorpsdichter
De werkgroep ondersteunde in 2021 de derde dorpsdichter. Marije Verbeeck heeft de ganzenveer
overgenomen van Elly van Agtmaal (EVA). De samenwerking tussen alle partijen verloopt uitstekend.
Allen vinden de dorpsdichter een grote aanwinst voor onze gemeente. Marije heeft langere tijd een
maandelijkse column verzorgd in het Brummens/Eerbeeks Weekblad, waarbij ze ergens in de
gemeente een idee voor een gedicht opdeed. Dit onder de titel "De dorpsdichter draaft (niet) door".
Er waren in 2020 al zeven gedichten/columns geschreven en gepubliceerd en van januari tot juli 2021
nog vijf.
Marije schreef daarnaast in 2021 in het kader van haar dorpsdichterschap:
24 april 2021
Liedje voor allemaal
Op verzoek van Rosanne van Herksen, raadslid gemeente Brummen, ten
behoeve van de werkgroep Respect. Gedicht is geleverd en is begin 2022
voorgedragen bij de tentoonstelling Respect in de Kruiskerk in Eerbeek en op
muziek gezet. Het zal door verschillende koren worden uitgevoerd.
8 juli 2021
Voor C
Op verzoek van Ineke van der Elk, initiatiefneemster van Kunst en cultuur in
Huis te Eerbeek. Het gedicht is op vrijdag 16 juli voorgedragen in Huis te
Eerbeek.
december 2021
Ons Brummenland
Gedicht voor landschapsgesprek, de voordracht is uitgesteld naar april 2022
17 december 2021
Nieuwjaarsgedicht
Geplaatst in Brummens / Eerbeeks Weekblad
Achter de schermen
In 2021 blijft 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 steeds
opgesteld. Voor Literair Café en Groot Dictee zijn draaiboeken in gebruik.
De goed functionerende set van twee microfoons die is aangeschaft begin 2019 is met plezier
gebruikt.
De samenstelling van de werkgroep is ook dit jaar niet veranderd. De werkgroep bestaat uit Mieke van
Nieuwstadt, Hannie Elfrink, Oliver Gee en Marguerite Tuijn.
Het jaar 2021 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor het verschoven
Groot Dictee in maart 2021.
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Werkgroep Theater Lokaal
Theater Lokaal in 2021
Theater Lokaal is een festival voor amateurartiesten uit Brummen en omstreken, dat de laatste jaren
steeds op de zaterdagavond van het Pinksterweekend plaatsvond in de theaterwagens op het
Marktplein.
Het festival zou op 31 mei 2021 plaatsvinden.
‘Zou plaatsvinden’, want ook dit jaar zag het
bestuur van het Pinksterfestival (waar
TheaterLokaal een onderdeel van is) zich
genoodzaakt dit festival niet door te laten
gaan.
Het niet doorgaan was natuurlijk weer een
domper voor iedereen die bij dit festival
betrokken is. Maar het besluit was ook terecht en er was waardering dat het bijtijds is genomen en dat
daardoor helderheid is gecreëerd. Maar daardoor dus geen Theater Lokaal in 2021.
Namens de werkgroep Theater Lokaal van de Culturele Stichting Brummen
Bob Koster
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Gesubsidieerden
Buitenbios Leuvenheim
De buitenbios vond voor de vijfde keer plaats op het terrein van de Rietgors in het amfitheater. Ook
deze keer was het weer spannend of de regen op tijd zou ophouden. En ja, rond 15.00 uur gaf de
buienradar hoop en besloten we het door te laten gaan. Ondanks dat het vrijwel de gehele middag
had geregend, waren er bijna 50 bezoekers op de film afgekomen. Wij waren blij verrast en willen alle
bezoekers enorm bedanken voor hun komst.
Dit jaar was de voorstelling twee weken eerder, vrijdag 10 september, wat
ook inhield dat we een half uur later moesten starten. Om 20.15 was het
nog niet geheel donker, maar zijn we toch begonnen met de film ‘Lady Bird’
te vertonen, kijkwijzer vanaf 12 jaar. ‘Christine Mc Pherson noemt zichzelf
Lady Bird en is een rebelse tiener in het Sacramento (California) van 2002.
Ze staat op het punt af te studeren aan een conservatieve middelbare
school en wil doorstuderen in New York, ver weg van huis waar vader
werkloos is en moeder zich te veel met haar bemoeit. Op papier geen
bijzonder verhaal, maar in handen van de debuterende Greta Gerwich, die
ook het script schreef, een heerlijk coming of agedrama. Met fantastische
hoofdrollen van Saoirse Ronan (Lady Bird) en Laurie Metcalf (haar moeder).
Het is elke keer weer bijzonder om al genietend van
zelf meegebrachte snacks en drankjes met z’n allen
naar een film te kijken. Deze keer was er veel jeugd
en werd er veel gegiecheld bij bepaalde scènes.
Wij kijken met veel plezier terug op deze avond en
hopen volgend jaar weer een groot publiek bij de
buitenbios in Leuvenheim te mogen ontvangen. Rest
ons nog te bedanken: Leuvenheims belang en de
Culturele Stichting Brummen voor de sponsoring, het
scherm en de beamer, de Rietgors voor het gebruik
van het plein en de geluidsinstallatie.

De werkgroep Buitenbios bestaat uit: Jacqueline Oldenziel, Annet Wiggers, Floris Denneboom,
Berber Smit en Ina Boot.
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DEELS
Op twee locaties werd één beeldende kunstenaar uitgenodigd. De twee locaties (De Deel en
ArtLovers.Space) verschillen sterk in kwaliteiten en beperkingen. Hoe zouden de ruimtes de keuzes
van de kunstenaar beïnvloeden? Welke overwegingen spelen mee en hoe zou dat uitpakken?
De kunstenaar
“Ik ging op de twee locaties uit van hetzelfde werk, dezelfde compositie en dezelfde performance.
Toch heb ik anders opgebouwd dan ik in eerste instantie in mijn hoofd had. Ik zou in de ArtLoversSpace nooit in diagonaal hebben opgebouwd als
ik niet op de Deel eerst had opgebouwd. Door
het verschil van de ruimtes realiseerde ik me
extra dat ik in mijn werk sterk reageer op de
ruimte.
Er kwam een nieuwe kwalificatie in mijn werk,
o.a. begrensd en onbegrensd (niet snappen waar
het werk stopt).
De betrokkenheid van de initiatiefnemers is
enorm van belang. Het project wordt gedragen
door de locatiehouders. Het is als kunstenaar erg belangrijk dat je weet dat het project door de
initiatiefnemers in het hart wordt gedragen.”
De locatiehouders
Het is gelukt op om publiek te benaderen en er is aandacht besteed aan het initiatief in een paar
kranten, waaronder Brummens weekblad.
Ondanks dat het werk niet heel makkelijk toegankelijk is, bleek dat de bezoekers die kwamen, zeer
geïnteresseerd keken en ervaarden.
Bezoekers
ArtLovers.Space is een kunstpodium. In een museale ruimte wordt het werk opgetild en geïsoleerd van
de buitenwereld alsof er geen context is. Bij de Deel kun je het over je heen laten gaan. In de Deel
vallen werk van de kunstenaar en omgeving samen als een eenheid.
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Kunstproject Huize Eerbeek
De schilderijen hangen, de sculpturen hebben een plek gekregen op lange tafels met zwarte rokken
omzoomd. De droom van Ineke van Elk en Geke Luca uit Eerbeek en Henk Steinvoort uit Loenen kreeg
echt vorm. Een door hen georganiseerde expositie in Huis te Eerbeek. Met veel dank overigens aan
Fletcher Hotels, dat het landhuis Huis ter Eerbeek aan hun beschikbaar stelde.

Op de tentoonstelling was werk te zien van de kunstenaars Nono Hoekstra, Wim Kreuter en
Dolf Dijkstra met als thema Landschappen en Bastions. Van de eerste twee waren schilderijen,
voornamelijk van landschappen, te zien. Van Dolf Dijkstra werd een reeks ‘strongholds’
tentoongesteld: bastions of bolwerken.
Het drietal nam het initiatief tot de tentoonstelling in een poging meer cultuur naar Eerbeek te
brengen. Hun plan en dat van Fletcher is om meer culturele evenementen te organiseren.
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Livestream scholen
Op 4 juni was het dan zover, de livestream van de verschillende scholen in Zutphen en omstreken!
Omdat er vanwege Corona voor de leerlingen en jongeren niet zoveel mogelijk is, wilden we voor hen
toch iets tofs organiseren! Dat is zeker gelukt! In de aanloop ernaartoe hebben we via onze sociale
media reclame gemaakt, leerlingen geënthousiasmeerd en ook collega’s erbij betrokken. We wilden
het een livestream maken voor jong en oud, met een afwisselend en interactief programma.
Tijdens de stream kregen we fragmenten te zien
van leerlingen, collega’s, de burgemeester,
rectoren en bekende Nederlanders. Denk hierbij
aan Twan Huys, Tygo Gernandt, Frans Duits en
Jack van Gelder. De leerlingen en collega’s
vonden dit super! Zij spraken hen kort toe en
wilden hen ook een hart onder de riem steken.
Daarnaast zat er een pubquiz-element in, een
loterij en belden we met leerlingen en collega’s.
Om ook te zorgen voor een competitieve sfeer,
hebben we via de lokale ondernemers prijsjes
geregeld. Op deze manier steunden zij dit
initiatief ook.
Door verschillende ‘challenges’ in te zetten betrokken we de leerlingen er ook bij. Dit kon bijv. door
een foto te posten met je huisdier (terwijl je de stream keek), te laten zien hoe jij erbij zat, je gekke
outfit te posten of te laten zien met wie jij de stream keek.
Tijdens, voor en na het event hebben we veel positieve berichten mogen ontvangen. Dat het geslaagd
is, is dus zeker een feit! We zijn heel trots dat dit idee uiteindelijk zo’n succes is geworden.
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Theater Tour Tonden
Zondag 12 september heeft de vierde editie van de Tonden Theater Toer (TTT) plaatsgevonden.
De toer was ruim van tevoren uitverkocht met 140 betalende deelnemers. Iedereen verzamelde op
het veldje bij De Sterre, een open terrein dat we hadden gekozen i.v.m. het risico op
coronaverspreiding. Dat was ook de reden dat alle voorstellingen op de vier verschillende locaties in
grote schuren, een tent of in een tuin waren.
Na de opening om 10.30 uur gingen de bezoekers per fiets naar de verschillende locaties voor
optredens om 11 uur, 12 uur, 14 uur en 15 uur. Vanwege corona waren de groepen opgedeeld voor
de lunch, die zowel bij De Hommel alsook bij De Sterre werd geserveerd.
We kijken terug op vier goede en heel verschillende acts op weer vier nieuwe locaties in het
buitengebied van Tonden. Zo waren er optredens van Trio Particolare, Bovenste Knoopje Open, Anne
en Lieke, en Camerettenfinalist Remy Evers.
Als afsluiting bracht iedereen een toost uit op
een fantastische dag en faciliteerde Judith
Kamerman een gezamenlijke canon.
Meer dan voorheen hebben we ons als
organisatie ingezet om het afval te beperken. Het
gebruikte bestek tijdens de lunches is weer
afgewassen, de champagneglazen zijn weer
gespoeld en de gebruikte koffiebekertjes konden
gewoon in de compostbak.
Trots zijn we ook op het creëren van
verbondenheid in de gemeenschap. Naast het
werken met de vrijwilligers, is een belangrijk facet in deze het verkrijgen van medewerking van
verschillende locatie-eigenaren om een voorstelling op hun eigen terrein (of huiskamer) te hosten.
Met deze vierde editie hebben er nu al op 16 verschillende locaties theatervoorstellingen
plaatsgevonden in ons mooie kleinschalige buurtschap Tonden in de gemeente Brummen.
Saskia Boterenbrood, secretaris Culturele Stichting Tonden
Bob Koster, voorzitter Culturele Stichting Tonden,
Vincent Evers, penningmeester Culturele Stichting Tonden
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Woord en Beeld in de Boomgaard 1
Samen met de Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen, heb ik de foto-zkv-verhalen-expositie
‘Woord en Beeld in de Boomgaard’ georganiseerd, als deel van de IJssel biënnale Tij Tijd Tijdelijkheid.
Hiervoor nodigde ik de, door de Taalmarkt uitgekozen, 5 Brummense schrijvers, René Hoevenaren,
Agave Kruijssen, Agnes van Brusssel, Marije Verbeek en Nicolien van Doorn uit, om zich te laten
inspireren door één van mijn foto’s en daar een zkv (zeer kort verhaal) bij te schrijven. Mijn foto’s zijn
sfeerbeelden van de IJssel en haar directe omgeving.
Het waren hele leuke ontmoetingen met de schrijvers en
mooi om te zien hoe een ieder zich aangetrokken voelde
tot één van mijn foto’s. Fijn dat we als Brummense
kunstenaars onze creatieve krachten konden bundelen,
en zo een interessante expositie konden neerzetten.
Een paar dagen voor de start van de IJssel biënnale,
hebben we in de Boomgaard van werk- en zorgboerderij
Cortenoever, waar we gedurende deze zomer te gast zijn,
(Piepenbeltweg 27, te Brummen) onze expositie, met
7 zeer groot afgedrukte foto’s en 5 zkv’s, opgesteld.
Op 4 juli was de zeer geslaagde officiële opening met ongeveer 50 gasten, die o.a. luisterden naar het
openingswoord van wethouder Cathy Sjerps, naar mijn introductie over mijn manier van fotograferen
en hoe ik deze foto’s gekozen heb, en naar de schrijvers die
hun verhalen voordroegen, en naar Elly van Agtmaal die
vertelde over haar flessenpostproject ‘Drijvende Woorden’.
Daarna kon een ieder gaan genieten van beide activiteiten.
De door ons geïnitieerde publicaties op verschillende media,
de publicaties van de IJssel biënnale en de gunstige ligging
onder aan de dijk van de fiets- en wandelroute, hebben
dagelijks een flinke stroom wandelaars en fietsers van binnen
en buiten Brummen naar de expositie getrokken.
Gezien de hartverwarmende reacties in ons gastenboek, mogen we terugkijken op een zeer geslaagd
evenement.
Sharon Elvin
fotograaf

1

Subsidie toegekend in 2020, uitvoering in 2021
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