Raadspodium kunst en cultuur 22 november 2018

Dat meisje dat vraagt hoe het kan dat de rietstengels op de tekeningen van Lenie Bos lijken te
bewegen.
Het jonge stel dat in elk atelier hun kinderen laat vertellen wat ze zien en denken.
Die knul van een jaar of veertien, vijftien, op zondagmorgen om half 12, in de stromende regen: hij is
bezig met een werkstuk over kunst.
En: Die drie vriendenstellen, die elk jaar samen op de fiets langskomen en hun ervaringen delen met
iedereen die het horen wil.
Dat is de AtelierRoute Huizen:
Een jaarlijks terugkerende reeks unieke ontmoetingen met kunstenaars en hun werk.

Het begon ruim 22 jaar geleden – kleinschalig.
Huizen was een van de eerste gemeentes in de regio waar beeldend kunstenaars het initiatief namen
om in een vast weekend in het najaar hun werk op een laagdrempelige manier aan een breed publiek
te tonen. Schilders, tekenaars, keramisten, fotografen, sieradenmakers en beeldhouwers.

Vanaf 2001 hebben we onze overzichtstentoonstelling in de Bibliotheek.
Toen een paar jaar later de Kunstuitleen in de bieb kwam, werd die samenwerking verbreed.
We exposeren er nu een volle week: Hier kiezen bezoekers naar welke ateliers ze gaan!
We koesteren de gastvrijheid van de bieb en de kunstuitleen!

Bij de viering van het 10‐ en 20‐jarig bestaan hadden we bijzondere exposities in het Huizer Museum.
Bij de laatste tentoonstelling was er in het museum een atelier waar kunstenaars werkten, er waren
workshops voor kinderen en ontmoetingen met kunstenaars.
In samenwerking met het museum (en met financiële steun van de gemeente) werden
videoportretten van Huizer kunstenaars gemaakt.
De banden met het museum zijn in de loop der jaren steeds sterker geworden.

Bij het 15‐jarig bestaan hebben we amateurfotografen uit Huizen gevraagd om foto’s te maken van
kunstenaars in hun ateliers.
De foto’s waren te zien op een tentoonstelling van de twee fotoclubs en werden gebruikt in een
speciale kunstagenda.

In aansluiting op de 20ste AtelierRoute organiseerden we in De Krachtcentrale een druk bezochte
expositie met werk van Jong Talent – werk van leerlingen van de Huizermaat en het Erfgooiers
College dat normaal gesproken alleen in de gangen en de lokalen van deze scholen te zien is.
Dit jaar was er werk van talentvolle jongeren te zien bij de deelnemende kunstenaars.
Leerlingen van de twee scholen kunnen voor advies en ondersteuning bij de kunstenaars van de
AtelierRoute terecht, bijvoorbeeld als ze denken over een toekomst in de beeldende kunst, in
vormgeving of design.

De AtelierRoute Huizen heeft al 22 jaar een sluitende begroting: De kunstenaars betalen voor hun
deelname.
En alle kunstenaars vinden elk jaar weer een sponsor die via een kleine advertentie in de folder
bijdraagt in de kosten van bijvoorbeeld het drukwerk.
Van de gemeente krijgen we een bescheiden subsidie, de afgelopen jaren was dat een
waarderingssubsidie van € 450,‐.

Onze wensen voor de toekomst: Doorgaan!
Aandacht blijven genereren voor beeldende kunst en beeldend kunstenaars in Huizen.
We willen onze samenwerking met andere organisaties en instellingen op het gebied van kunst en
cultuur de komende jaren versterken en verbreden.
De gemeente, de gemeenteraad kan daarbij een actieve rol spelen.
Door contacten met anderen te stimuleren.
En bijvoorbeeld samenwerking te belonen met een bonus, een financieel extraatje.

Wat ook helpt?
Een beetje meedenken en een heel klein beetje ondersteuning.
Mooi voorbeeld: Die twee kubieke meter opslagruimte bij de gemeentewerf waar al jarenlang de
panelen mogen staan die wij gebruiken voor onze overzichtsexpositie.
De samenwerking met winkels in het Hart van Huizen en in de Oostermeent, waar in de periode rond
de AtelierRoute werk van de kunstenaars te zien is.
En: het verlaagde tarief van het bedrijf dat de reclameborden aan de lantaarnpalen in onze
gemeente exploiteert. Die betaalbare grote affiches helpen om ons jaarlijkse evenement te
promoten.
Wat leuk zou zijn voor de toekomst:
Een “vaste” plek in Huizen waar – het hele jaar door, maandelijks wisselend – werk van een
AtelierRoutekunstenaar “in the spotlight” wordt gezet.
Met daarbij een verwijzing naar ons jaarlijkse feestje.
Suggesties en aanbiedingen zijn zeer welkom!
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