
	  

	  
JAARVERSLAG	  2015	  

samenvatting	  

	  
De	  periode	  waarop	  het	  verslag	  betrekking	  heeft,	  loopt	  van	  december	  2014,	  dwz	  vanaf	  de	  datum	  waar	  het	  vorige	  jaarverslag	  
eindigde,	  t/m	  31	  december	  2015.	  	  
Het	  jaarverslag	  2015	  en	  daarmee	  de	  samenvatting	  is	  tot	  stand	  is	  gekomen	  door	  de	  inbreng	  van	  alle	  collectiefleden.	  	  
	  
Sinds	  13	  december	  2014	  bestaat	  het	  collectief	  naast	  een	  bestuur	  uit	  een	  drietal	  werkgroepen	  tbv	  kenniscafé’s,	  10mdiep-‐
sessies	  en	  een	  kersverse	  excurciecommissie.	  Sindsdien	  hebben	  er	  enkele	  mutaties	  in	  organisatie	  en	  samenstelling	  van	  deze	  
werkgroepen	  plaatsgevonden.	  
Het	  totale	  collectief	  is	  in	  2015	  twee	  keer	  bijeengekomen,	  waarvan	  de	  laatste	  keer	  als	  kerstborrel	  en	  met	  een	  ruilbeurs	  van	  
ieders	  ingebracht	  eigen	  werk.	  De	  ruilbeurs	  bleek	  een	  succes.	  
Bestuur	  
Er	  heeft	  een	  bestuurswisseling	  plaatsgevonden.	  De	  voorzitter	  is	  afgetreden	  en	  er	  is	  een	  opvolger	  gevonden.	  De	  secretaris	  is	  
vervangen	  en	  de	  penningmeester	  is	  ongewijzigd	  gebleven.	  Het	  bestuur	  is	  in	  dit	  jaar	  vijf	  keer	  bijeengekomen	  
Werkgroepen	  
Kenniscafé:	  Is	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  5	  keer	  georganiseerd.	  Onderwerpen:	  12	  januari:	  een	  nieuwjaarsborrel	  gecombineerd	  
met	  een	  kenniscafé	  over	  absurditeit	  in	  kunst	  en	  filosofie;	  	  di	  17	  maart:	  	  Baldessari	  sings	  LeWitt;	  woe	  13	  mei:	  	  Vakwerk	  
Dokkum	  project(zie	  ook	  In	  residence);	  	  vr	  26	  juni:	  picknick/etentje	  &	  live	  art;	  ma	  16	  november	  "Wie	  ben	  ik	  &	  waarom?"	  
vervolg	  van	  4	  okt	  (zie	  werkbesprekingsgroepjes).	  	  
10mdiep:	  de	  10mdiepsessies,	  zijn	  bijeenkomsten	  voor	  leden	  die	  de	  diepte	  in	  willen	  en	  zich	  van	  te	  voren	  voorbereiden	  op	  de	  
bijeenkomst.	  	  In	  afgelopen	  periode	  zijn	  er	  een	  drietal	  sessies	  georganiseerd.	  De	  onderwerpen	  van	  de	  sessies:	  Aan	  bod	  zijn	  
gekomen:	  ma	  1	  6januari:	  'Echt	  kijken:	  leven,	  dood,	  detail'	  J.	  Wood;	  di	  21	  april:	  thema	  ihkv	  Vakwerk	  Dokkum:	  sitespecific	  art	  
&	  Gadamer;	  do	  8	  oktober:	  Venetie	  in	  licht	  van:	  spelen	  -‐	  spektakel	  streven	  -‐	  ironie	  -‐	  echt	  kijken.	  	  
Excurcie:	  Het	  bestuur	  heeft	  aangeboden	  de	  excurcie	  werkzaamheden	  op	  zich	  te	  nemen.	  De	  georganiseerde	  excursies	  zijn:	  
26	  april	  naar	  Den	  Haag	  en	  2-‐6	  november	  Biënnale	  Venetië.	  
Werkbesprekingsgroep:	  	  De	  behoefte	  aan	  werkbesprekingen	  is	  zeer	  divers.	  Op	  zondag	  4	  oktober	  is	  er	  een	  bijeenkomst	  
geweest	  met	  het	  onderwerp:	  	  "Wie	  ben	  ik	  en	  waarom?"	  uitwisseling	  van	  ieders	  ambities	  &	  doelen.	  	  
‘In	  residence’:	  Na	  een	  viertal	  voorbereidingsbijeenkomsten	  heeft	  	  het	  Vakwerk	  Dokkum	  project	  ‘Bine’	  geresulteerd	  in	  een	  
werkperiode	  van	  1	  tot	  10	  juli	  en	  een	  expositie	  van	  het	  gemaakte	  werk	  van	  11	  juli	  tot	  en	  met	  26	  juli	  in	  Dokkum.	  	  
Toekomstige	  projecten	  die	  in	  2015	  zijn	  opgestart	  en	  een	  verdere	  uitwerking	  zullen	  krijgen	  in	  2016:	  ‘Ontheemding’,	  
Kunstenaarsboekenproject,	  expositie	  bij	  Pictura	  (2017).	  	  

Nieuwsbrief:	  Er	  zijn	  in	  2015	  drie	  nieuwsbrieven	  uitgebracht:	  in	  januari,	  april	  en	  september.	  
Locatie	  bijeenkomsten	  
De	  verschillende	  bijeenkomsten	  worden	  gehouden	  bij	  mensen	  thuis	  of	  in	  ateliers.	  Het	  streven	  is	  de	  bijeenkomsten	  zoveel	  
mogelijk	  te	  spreiden	  over	  de	  verschillende	  provincies	  waarin	  leden	  woonachtig	  zijn.	  In	  2015	  waren	  de	  locaties	  als	  volgt	  
verdeeld:	  Groningen	  –	  4;	  Drenthe	  –	  4;	  Friesland	  –	  2	  (en	  2	  locatiebezoeken/bijeenkomsten	  Dokkum)	  	  
	  
Leden:	  	  
In	  2015	  	  zijn	  er	  5	  leden	  toegetreden	  tot	  het	  collectief	  en	  heeft	  er	  1	  lid	  het	  collectief	  verlaten	  
	  	  
Vooruitblik	  2016	  
Kenniscafé:	  De	  kenniscafé’s	  zijn	  de	  basis	  van	  het	  collectief.	  De	  frequentie	  van	  deze	  bijeenkomsten	  blijft	  in	  seizoen	  2015	  
gelijk	  aan	  vorig	  seizoen,	  maar	  de	  avonden	  waarop	  bijeengekomen	  wordt,	  zullen	  wisselen.	  	  
10mdiep:	  De	  frequentie	  van	  de	  10mdiepsessies	  blijft	  gehandhaafd.	  In	  seizoen	  2016	  is	  er	  financiële	  ruimte	  voor	  het	  
uitnodigen	  van	  (een)	  gastspreker(s).	  
Excursies:	  In	  seizoen	  2016	  zullen	  de	  excursies	  op	  ad	  hoc	  basis	  worden	  georganiseerd.	  
Projecten:	  Het	  kunstboekenproject	  gaat	  in	  februari	  van	  start	  met	  maandelijkse	  bijeenkomsten	  tot	  in	  december..	  
Het	  project	  Ontheemding	  zal	  nader	  uitgewerkt	  worden.	  
Na	  ‘De	  Leegte’	  en	  ‘Bine‘	  streeft	  het	  bestuur	  er	  naar	  een	  dergelijk	  project	  op	  een	  locatie	  in	  Drenthe	  te	  realiseren.	  
In	  2017	  staat	  een	  expositie	  in	  Pictura	  gepland	  
In	  2018	  is	  Leeuwarden	  de	  culturele	  hoofdstad	  van	  Europa.	  De	  berichtgevingen	  omtrent	  mogelijkheden	  voor	  ons	  collectief	  
worden	  in	  de	  gaten	  gehouden	  maar	  concrete	  plannen	  voor	  deelname	  zijn	  er	  (nog)	  niet.	  
	  


