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Kunst in het rond 15 jaar
Uit de archieven heeft Ingrid van Dooren opgevist dat dit jaar Kunst in het Rond 15 jaar bestaat. Dat wil
zeggen op 23 april 2006 is er een soort oprichtingsvergadering geweest en heeft, onder leiding van Ot
Ottenheim, een aantal mensen, waaronder Marie-Louise Vooijs, zich bezig gehouden met het werven van
kunstenaars uit Veldhoven. Van een lijst met 200 namen hebben zich een aantal aangemeld als lid. En
van daaruit is Marie-Louise alweer 15 jaar als bestuurslid actief. Hoera!! Wij hebben daarom op 23 april
2021 haar een bloemetje en een taart bezorgd. Hiermee hebben we Marie-Louise helemaal blij verrast.

Dit bericht is ook opgepikt door het Eindhovens Dagblad en men wilde er graag een stukje over schrijven.
Met de nodige coronamaatregelen in acht houdend hebben we een interview gehad. Het resultaat konden
jullie lezen in de krant van 29 april 2021. De kop is helaas niet geheel geslaagd, jubileum en expositie staan
los van elkaar. Voor degenen die het nog niet lazen hebben we het hele artikel onderstaand opgenomen.

Kunst in het Rond jubileert in Citycentrum
VELDHOVEN - De Open Atelierroute van Kunst in het Rond zat er vorig jaar en dit jaar niet in. In plaats
daarvan gaat een aantal leden werk exposeren in het Citycentrum. De club hoopt in mei of juni te kunnen
starten.
Ad Adriaans 28-04-21, 15:11 Bron: ED
2500 boekjes in full color lagen vorig jaar klaar voor de Open Atelierroute van Kunst in het Rond. Door
corona kon de kunstroute langs een aantal Veldhovense ateliers op 18 en 19 april niet doorgaan. Inmiddels
is het tweejaarlijkse evenement al twee keer doorgeschoven. “Het gros van de boekjes hebben we nu maar
met het oud papier meegegeven. We wachten de ontwikkelingen af voordat we weer een nieuwe
atelierroute plannen. We gaan ervanuit dat het 2022 zal worden”, zegt voorzitter Clemens Stolwijk. Ook de
expositie binnen het thema ‘naar 100 jaar Veldhoven’ die van 4 april tot 4 september 2020 in De Verdieping
in het gemeentehuis stond gepland, ging niet door.

Vijftien jaar Kunst in het Rond
Dit jaar bestaat Kunst in het Rond vijftien jaar. “We zijn een collectief van kunstenaars met een bestuur”,
schetst Stolwijk de club. Marie-Louise Vooijs is al vanaf de start op 23 april 2006 van de partij. “We
begonnen met vijf kunstenaars. Samen met Ot Ottenheim van Stichting Stimulans en Hans Soete, toenmalig
directeur van Museum ’t Oude Slot vormden we een werkgroep. Elke kunstenaar zou tien potentiële
kandidaten benaderen.” Er kwam een logo en een naam en op 13 en 14 september 2008 was de eerste
atelierroute van Kunst in het Rond een feit. Alle 46 leden hebben een verbintenis met Veldhoven. Het gros
zijn vrouwen in een leeftijd tussen 30 en 70 jaar. Zij hebben zich bekwaamd in onder meer tekenen en
schilderen, glaskunst, sieraden, keramiek en textiel.
Het gros van de boekjes hebben we maar met het oud papier meegegeven. Ondanks de coronacrisis hopen
de kunstenaars in dit jubileumjaar toch werk te laten zien aan de gemeenschap. Stolwijk: “Indien corona
het toelaat, gaan we exposeren in het Citycentrum. We mogen enkele leegstaande winkelpanden gebruiken
en winkeliers stellen ruimte in hun etalages beschikbaar. We moeten nog met de middenstanders
afstemmen wat er in de etalages tentoongesteld mag worden. Ook in muziekschool Art4U en in de
bibliotheek laten we werk zien. We hopen dat we al in mei of juni kunnen starten.”

Foto van de eerste burgemeester van Veldhoven
Onder de naam ‘100 jaar Veldhoven’ laten 31 kunstenaars er werk zien. “We hebben onze leden gevraagd
iets te maken dat past bij 100 jaar Veldhoven”, zegt bestuurslid Ingrid van Dooren. Zo vertrouwde de
voorzitter alle Veldhovense kerkgebouwen toe aan twee doeken. Daarop ook foto’s van het interieur van
de gebedshuizen. Vooijs heeft de eerste en de huidige burgemeester geschilderd. “Ik heb heel wat
afgereden voor een goede foto van Veldhovens eerste burgemeester Van Hooff. Er zijn veel foto’s verloren
gegaan bij een brand. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een schoondochter. Zij had een foto waarvan ik een
aantal foto’s mocht maken.”
Het plan is om een looplijst samen te stellen die de kijker langs de kunstwerken voert. Er wordt naar
gestreefd om het werk gedurende enkele maanden te laten zien.

Expositie 100 jaar Veldhoven
In het artikel is ook sprake van de expositie van de werkstukken m.b.t. 100 jaar Veldhoven. In de afgelopen
maanden hebben we steeds gezocht naar een mogelijkheid om te kunnen exposeren. Helaas, alle
maatregelingen rondom corona lieten niet veel toe. De culturele instellingen wilden graag meehelpen en
daar kunnen we een aantal werkstukken exposeren. Maar exposeren in De Verdieping gaat niet lukken.
Uiteindelijk hebben we ’ruimte’ gevonden in het City Centrum. In de etalages bij winkeliers en enkele lege
etalages mogen we exposeren. Een hele puzzel om de geschikte werkstukken en de ruimte te matchen. Het
is nog niet helemaal rond, we zijn bezig. De plannen zijn er wel en de combinatie met Art4U en de Bieb lijkt
een leuke route te worden. De evenementencommissie van het Citycentrum moet ook akkoord gaan. Zodra
duidelijk is wat, wanneer, waar en hoelang, zullen we de kunstenaars inlichten over het aanleveren van de
werkstukken.

Nieuw lid
We verwelkomen graag een nieuw lid: In de
afgelopen periode zijn Willemien en Marjon op
bezoek geweest bij Gemmy Coppens. Ze is

enthousiast lid geworden van Kunst in het rond.
Ze maakt prachtige beelden, heeft een atelier
aan huis en werkt wekelijks in Bergeijk in een
beeldwerkerscollectief.
Ze is inmiddels in het bezit van de vlag en haar
eigen verhaal is terug te lezen op onze website:

https://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/kunstenaars/

Atelierroute
Zoals het er nu naar uitziet is het dit jaar niet mogelijk de Atelierroute te organiseren. Het wordt dus 2022.
De vorm zal ongeveer gelijk zijn aan de andere jaren. Misschien dat er een algemeen boekje komt en een
inlegvel met deelnemers aan de Atelierroute. Daarover volgt nog nadere communicatie.

Beeldmateriaal
Voor communicatie in brede zin zoals website, facebook, persberichten etc. zijn we op zoek naar recent
beeldmateriaal. Graag dit in groot formaat met beschrijving van het werk en je naam mailen naar
Grasch@onsbrabantnet.nl

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.kunstinhetrondveldhoven.nl of op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/people/KihrVeldhoven/100014114508825. Hou het gezond, en geniet van wat wél kan

