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 CUNST - PS 

 Dit is de eerste CUNST PS die in 2019 verschijnt. Er volgen er meer! 

 Themanummers, ook nummers die als visueel verslag dienen van een project

 en sommige als catalogi. Het kan zijn dat u op dit moment geen tijd heeft om er   

 goed aandacht aan te besteden, maar dat is niet erg. Beschouw het 

  als naslagwerken. Internet is geduldig. 

 Deze CUNST PS heeft als thema Eerste zinnen. Daar hoort eigenlijk 

  nog wat achter, maar dan zou de titel zo lang worden. Eerste zinnen van romans. 

 Eerste zinnen hebben iets magisch. Als ik zelf schrijf, bijvoorbeeld, 

 en ik heb de eerste zin van een verhaal of gedicht gevonden,  

 dan weet ik dat de rest ook komt. 

  Enkele eerste zinnen van romans zijn beroemd geworden. De meeste eerste 

  zinnen zijn echter vergeten. Een paar eerste regels krijgen nu een tweede kans. 

  Kunstenaars hebben zich door een eerste zin laten inspireren.  

  Onze hoop is dat u, als lezer, zich geïnspireerd weet door hetgeen wij maakten.

 Misschien krijgt u door deze CUNST PS wel zin om te lezen!

 Hoe dan ook, u wens u veel kijk- en leesplezier. 
 
 Ik wens u veel kijkplezier,  
  Hein Walter

  Schrijvers    Kunstenaars
  

  Jean Paul Sartre       Alice Bunt

  Lev Tolstoj         Hein Walter

  Godfried Bomans      Baltus Wigersma

  J. Bernlef         Tonneke Kievits 

  Ohran Pamuk       Jan Coenen 

  Arnon Grunberg       Pauli Langbein

  Griet op de Beeck      Salam Kadhim 

  Louis Couperus       Helena Zanting

  Remco Campert       Gonny Geurts

  Carry Slee        Ineke Bouwman

  Planning overige themanummers CUNST PS  

  Flyers andere projecten

              

  



We werden een grote witte zaal binnengeduwd 

en ik knipperde met mijn ogen omdat het licht zo 

schel was.

Jean Paul Sartre  

De Muur (Le Mur, 1939)

Foto: Alice Bunt



Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, 

elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze

Lev Tolstoj (1877) 

Anna Karenina 

(Vertaling Wils Huisman, 1965)

Afbeelding: Hein Walter



Vele jaren geleden leefde er in een groot bos een 

oude bramenplukker.

Godfried Bomans 

Uit Sprookjes van Godfried Bomans,  

De rijke bramenplukker

Afbeelding: Baltus Wigersma



Misschien komt het door de sneeuw dat ik me 

‘s morgens al zo moe voel.

J. Bernlef 

Hersenschimmen 

Afbeelding: Tonneke Kievits



Eigenlijk wilde ik schrijver worden. Maar na de ge-

beurtenissen waarover ik het hier zal hebben, ben ik 

ingenieur in de aardwetenschappen en aannemer ge-

worden. Ik hoop niet dat mijn lezers, omdat ik nu mijn 

verhaal doe, ervan uitgaan dat alles inmiddels achter 

me ligt. Hoe meer ik aan de gebeurtenissen terugdenk, 

hoe meer ik in ze doordring. Daardoor voel ik dat u in 

mijn kielzog ook zult worden meegesleurd in de ge-

heimen van wat het betekent vader en zoon te zijn.

Ohran Pamuk 

De vrouw met het rode haar

Afbeelding: Jan Coenen



Mijn vader handelde in postzegels, in ieder geval dat 

dachten mijn moeder en ik.

Arnon Grunberg 

Blauwe Maandagen 

Afbeelding: Pauli Langbein 

Ingestuurd op 6 januari 

“Vandaag, 6 januari, is zijn geboortedag. Helaas is hij 

in 2009 overleden, maar vergeten kan ik hem nooit. 

Hij was mijn Schaduw, mijn hoeder en leraar. Ik draag 

deze opdracht graag aan hem op.”



Ik ben alleen, maar verre van verloren. Soms zeg ik dat 

hardop tegen mezelf. Meestal kan ik erom lachen.

Griet op de Beeck 

Vele Hemels Boven de Zevende 

Afbeelding: Salam Kadhim



De handen in den zakken, den kraag van zijn pels op, 

ging Frank door het stuiven der sneeuw voort, langs 

den eenzamen Adelaïde-Road, in de avond.

Louis Couperus 

Noodlot 

Afbeelding: Helena Zanting



Je stampte met je voet op de grond en er was een feest.

Remco Campert 

De jongen met het mes 

Afbeelding: Gonny Geurts



‘Jullie weten niet wat oorlog is,’ zei mijn moeder.

Carry Slee 

Moederkruid 

Afbeelding: Ineke Bouwman



Planning CUNST PS 2019.

Thema 1: Eerste zinnen - publ. 21 jan. 

Thema 2: Brieven uit het verleden - publ. 21 mrt. 

 (fragmenten van brieven van brievenschrijvers uit verschillende eeuwen) 

Thema 3: Scheppingsverhalen - publ. 21 mei

Thema 4: Deugden en Zonden - publ. 21 juli 

Thema 5: Songteksten - publ. 21 sept.

Thema 6: Er was eens - publ. 21 nov.

Flyers andere projecten van de KVF





Estafette - Open atelier

In 2019 bestaat de Kunstenaars Vereniging  
Flevoland 30 jaar. We vieren dit door in dit 
jaar verspreid over heel Flevoland dertig 
kunstprojecten en evenementen te 
organiseren. We hebben ze genummerd. 
Nummer 5 is Estafette, dat is een serie 
zondagen waarop kunstenaars hun 
atelier open stellen voor publiek. Er is per 
weekend steeds maar één atelier open. 
Dat geeft iedereen de kans ze allemaal te 
bezoeken. Alle tijd dus om in gesprek te 
gaan met de kunstenaar en je te verdiepen 
in haar of zijn werk. Sommige kunstenaars
geven een workshop of doen iets extra’s. 
Laat dat een verrassing zijn! 
Estafette is gratis.

KVF 30 jaar 30 projecten wordt financieel 
ondersteund door de gemeente Lelystad, 
Cultuurfonds Almere, de gemeente NOP, 

Fonds voor Cultuurparticipatie, 
de gemeente Zeewolde, de gemeente Dronten, 

het Prins Bernhard Cultuurfonds,  
Fonds Sluyterman Van Loo, Haëlla Stichting 

en de Provincie Flevoland.

Organisatie: Annette Sieger
Contact: info@flevokunst.nl 

of    a.sieger@tiscali.nl 

www.flevokunst.nl

30 projecten - 1 t/m 15

1 - Het gezicht van de kunstenaar
  Expositie van foto’s en teksten
2 - Post it - Flevolanders sturen zelfgemaakte
 felicitaties naar de KVF - expo
3 - KVF Lezingen - 20 kunstenaarslezingen
  door kunstenaars over kunstenaars
4 - CUNST PS - een serie van minimaal zes
  digitale publicaties, themanummers. 
5 - Estafette - Kunstenaars stellen hun atelier
  open voor publiek. 
6 - Kunst in bedrijf - Vijf kunstenaars
  werken samen met een bedrijf.
7 - Time-Line (1) - 15 Inspiraties op de jaren
 1989 - 2003 (Provinciehuis)
8 - Time-Line (2) - 15 inspiraties op de jaren
  2004 - 2019
9 - Energie/Synergie - Inspiraties op de 
 energietransitie (De Verbeelding).
10 - De Toekomst - Basisschoolleerlingen
 tekenen portretten van ouderen.
11 - Vliegwiel - Workshops van verschillende
 disciplines bij wisselende docenten.
12 - Van Afval naar Opval - leerlingen
 maken werken van nutteloos afval. 
13 - Fort Flevoland - Digitale kunstwerken op de   
 grens van Flevoland, kunstwerken als forten.
14 - Stadstekeningen - Tekeningen maken met 
  winkelend publiek en meteen versturen.
15 - Takkendag - Kinderen maken kunstwerken van  
  takken en bladeren.



30 projecten - 16 t/m 30

16 - Samen Schilderen  - Schilderen op groot doek
 samen met winkelend publiek.
17 - Natuurkunstpark/ thema Boomsieraden
 30 kunstwerken in Natuurpark Lelystad
18 - Sier Art - kunstenaars maken sieraden voor 
 mensen uit verschillende culturen. 
19 - Stop Motion - Een camera van grote hoogte
  en honderd mensen op de grond.
20 - Kunst Lunch - Een feestelijke lunch voor 
 kunstenaars en netwerk. 
21 - Schrijfwedstrijd - Schrijf een kort verhaal
	 en	kunstenaars	maken	illustraties.
22 - Kinderliteratuur - Kunstenaars tekenen
	 illustraties	bij	kinderboeken.
23 - De Week van de Verbeelding - zeven dagen 
 achtereen op internet een essay.
24 -Teken de Toren - Inwoners van Emmeloord 
 geven hun visie op de Toren. 
25 - Druk Druk Druk -Een	expositie	van	grafiek
 kunstenaars en amateurs. (De Kubus)
26 - Horror -	Expositie/happening	met	angst
 als uitgangspunt. 
27 - Gezichten van Flevoland -	Portretten	van	
 mensen uit de geschiedenis van Flevoland
28 - Kerstmarkt - Kunstwerken met lage prijzen.
	 Werken	uit	de	creatieve	industrie.
29 - Luce - Lichtwerken in een kerk.
	 Groot,	klein,	alles	geeft	licht.
30 - Loterij -	Een	gratis	loterij.	Schrijf	een	reactie
 op het kunstwerk dat je wil winnen,

Estafette - Open ateliers - Zondagen 12.00 - 17.00 uur
3 februari  - Evelien Stor
C. Outshoornstraat 9, Almere Buiten
www.work-is-art.nl
 
10 februari - Ko van Velsen 
Buisstraat 5, Almere Buiten
www.kovanvelsen.nl

17 februari - Rob van den Broek
Jupiterweg 39, Zeewolde
www.stichting-qem.nl  / www.robvdbroek.nl
 
10 maart - Folkje Nawijn 
De Paal 37, Almere Haven
www.folkje.com
 
17 maart - Johanna Braeunlich / Atelier ANNUSCH
Haak 32, Almere Haven
www.annusch.com
 
24 maart - Hein Walter
Poëziestraat 166, Almere Literatuurwijk
www.heinwalter.nl / www.dezijderups.nl
 
31 maart - Mira Ticheler / CitySenses
Pygmalionstraat 5, Almere Poort
www.alamira.nl
 
7 april - Annette Sieger / Atelier Calliope Art Factory
Kofschip 12, Lelystad
www.annettesieger.nl
 
14 april - Frans van der Ven
Giraffeweg 14, Almere Buiten
www.fransvanderven.nl

12 mei - Christian Wisse
Verfmolenstraat 76, Almere-Buiten
www.christianwisse.nl
 
19 mei - Sonja Rosing
Donaustraat 176 A, Lelystad
www.sonjarosing.nl

26 mei - Marion Snijders
Kamp 1223, Lelystad
www.marionsnijders.nl 
 
2 juni - Mannie Krak 
Broedplaats De Blauwe Reiger, Unit 8j
De Steiger 77, Almere Haven
www.manniekrak.nl
 
9 juni - Baltus Wigersma
Hunneweg 6, Schalkhaar
www.baltuswigersma.nl
 
16 juni - Marijke Bolt
P. Bakkerstraat 2, Almere Literatuurwijk
www.marijke-bolt.nl 
 
23 juni - Aleksander Willemse / 
Aleksander Art galerie
Saerdam 155, Lelystad
www.aleksanderwillemse.com
 
30 juni - Gonny Geurts
Schepenveld 40 , Zeewolde
www.kunstenmeer.nl


