Uitnodiging Kerst Kunstcafé Zondag 19
december
Het Kunstcollectief Gelderse Poort organiseert een Kerst-Kunstcafé op
zondagmiddag 19 december 2021, tussen 14.00 en 18.00 uur, in
het Kunsten-Knooppunt Atelier Rigtering - Zalmstraat 22 - 6566CD
Millingen aan de Rijn.
We hebben deze datum geprikt, omdat dan de voorlopige
Covidmaatregelen van 3 weken ruim voorbij zijn. Mogelijk worden de
voorschriften soepeler en is de piek voorbij, maar zij kunnen ook
strenger worden. Niets doen is geen optie, dus hebben we een
programma gemaakt, dat bij strengere maatregelen op een later tijdstip
kan gaan plaats vinden.
We houden ons aan de dan geldende Coronamaatregelen, zoals 1.5
meter afstand en mondkapjes tijdens het verplaatsen door de ruimte. Op
de zitplaats mag het kapje af. Wanneer je geen QR code hebt, vragen
we om een recent negatief testbewijs mee te brengen.
Er zijn twee ontvangstlocaties, één buiten en één binnen in het grote
atelier.
Er staat een grote tent buiten, waar Glühwein wordt geschonken en
hapjes staan. Je kunt er ook zitten.De lezingen zijn via geluidstechniek
ook buiten te volgen.
In het atelier zijn 20/25 zitplaatsen op 1.5 meter en een bar waar koffie,

thee, wijnen en sapjes kunnen worden besteld. Ook via een buiten
loket. Eén persoon (met mondkap) gaat rond in het atelier met snacks en
neemt de bestellingen op.

Programma
15.00 uur zal Sabrine Swanenberg (Oostoever) een korte interactieve
presentatie houden over het onderwerp : ‘Zin en Onzin van Sociale
Media voor de Kunstenaar’.
voor een tweede lezing om 17.00 uur zijn we nog in onderhandeling. Op
dit tijdstip is een korte lezing gepland door Maria Hopman (psychologe)
met als
onderwerp: ‘creativiteit onder druk’.
Om in de kunst optimaal te kunnen presteren moet de boog gespannen
zijn, maar wel de nodige veerkracht hebben. Creatieve processen staan
altijd onder druk. Bij de uitvoerend beeldend kunstenaar kan een te
grote prestatiedruk tot faalangst leiden. Ook kritiek kan verlammend
werken. Maria Hopman spreekt over deze oorzaken van faalangst en
twijfel, en vertelt ons hoe je daarmee als kunstenaar om kunt leren
gaan.
We hopen op een heel inspirerende middag met mooie ontmoetingen.
‘Verbinding’ en "kruisbestuiving" zijn de centrale thema's van onze
organisatie.
Reserveren deelname Kerstkunstcafé 19 december via jouw
oevercoördinator of rechtstreeks bij Marjolijn Rigtering
(marjolijnrigtering@upcmail.nl)
Zuidoever: telefoon 0481 -431563 (eventueel inspreken na 5
signalen).
Westoever : Rita Oostendorp (r.oostendorp51@upcmail.nl)
Oostoever : Conny Koster (connykoster@hotmail.com)

*****************************************

Evaluatie "Ode aan 3 Oevers" 2021
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de reacties die wij van jullie
hebben ontvangen n.a.v. de “Ode aan 3 oevers” gehouden op 11 en 12
september 2021.
Zoals beloofd sturen we jullie het evaluatiedocument met de op- en
aanmerkingen en verbeterpunten van dit Kunst- en Cultuurweekend. Klik
op onderstaande link voor het evaluatiedocument.

info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl2021 evaluatieverslag Ode aan 3
Oevers red..odt
**********************************************************************

LAATSTE NIEUWS – OPROEP
Misschien hebben jullie inmiddels gehoord of gelezen dat onze
overheadcoördinator van het Kunstcollectief Gelderse Poort, Alie
Engelsman, afgelopen week in het ziekenhuis belandde met
hartklachten. Zij is inmiddels weer thuis en moet zeker 3 maanden rust
houden. Enkele weken geleden heeft Alie aan ons ( de
oevercoördinatoren Oost, West en Zuid) al gemeld dat zij wat taken wil
gaan afstoten, om meer tijd te hebben voor haar eigen bedrijf
‘Presentation Matters’.
De overdracht van een aantal taken van Alie wordt opeens heel urgent!
Wij doen daarom een dringende oproep aan jullie ,de lezers van deze
nieuwsflits en deelnemende kunstenaars of er taken zijn die je (tijdelijk of
helemaal) zou willen en kunnen overnemen.
Gelukkig zitten we in een rustige periode van de jaarlijkse ‘Ode aan 3
Oevers’, maar sommige taken en werkzaamheden vinden het gehele
jaar door plaats. De mogelijkheid om ingewerkt te worden is aanwezig.
Hieronder een lijst met taken, waarvoor we op korte termijn vrijwilligers
zoeken. Er zijn uiteraard nog meer taken, maar onderstaande hebben
een hoge urgentie.
-Wordpress Website: content en beheer. Up-to-date houden.
-Administratie: bijhouden deelnemersbestand, mails versturen en
andere adm. taken.
-Nieuwsflits maken en verzenden. Content wordt hiervoor door
meerdere mensen aangeleverd.
Kijk eens waar je goed in bent of waar je verstand van hebt en mail het
ons info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl. Sommige taken kun je ook
samen met een andere taakbeheerder gaan verrichten. Op korte termijn
beleggen we een samenkomst voor deze
vrijwilligers.
Marjolijn Rigtering
Voorzitter Stg.KCN 3 Oevers
***************************************************************

Na het Kunst en Cultuurweekend hebben zich
een aantal nieuwe kunstenaars gemeld om lid
te worden van ons Kunstcollectief. We hebben
een mogelijkheid gecreert voor tussentijdse
instromers. Ken je nog mensen die interesse
hebben om lid te worden van Kunstcollectief
Gelderse Poort? Ze kunnen een e-mail sturen naar de oevercoordinator
of naar het algemeen emailadres en krijgen dan verdere informatie en
een tussentijds aanmeldformulier. Er vindt ook voor tussentijdse
instroom een ballotage plaats.
Zuidoever : Marjolijn Rigtering (marjolijnrigtering@upcmail.nl)
Westoever: Rita Oostendorp (r.oostendorp51@upcmail.nl)
Oostoever: Conny Koster (connykoster@hotmail.com)
algemeen emailadres:info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl

