DNL: de nieuwe lichting
Weet u nog: De Nieuwe Lichting vorig jaar? Vijf recent afgestudeerde kunstenaars die op
uitnodiging van de K10D exposeerden in blooming?
Ze oogstten veel lof en succes en het leverde meteen ook de (laatste)
prijswinnares op, Vivian Ammerlaan.
Dit jaar werkt K10D voor een “nieuwe“ DNL zeer nauw samen met Museum
Kranenburgh. K10D heeft Kranenburgh uitgedaagd om kandidaten te
werven voor DNL. Op voordracht van de Mariëtte Dölle hebben drie
conservatoren van verschillende musea alle eindexamen-exposities van de
grote kunstacademies in het land bezocht en talenten gescout. Dit jaar
komen tijdens K10D 7 tot 10 exposanten hun werk tonen in de TAQA zaal
van Museum Kranenburgh. Ga vooral heen en zie wat een nieuwe lichting
kunstenaars ons te bieden heeft.

Wat gebeurt er op straat?
In de avond haken we aan bij de videofiets-wandelprocessie kriskras door Bergen. Uitgevoerd
door Hendrik Walther, video; Nicolas Robert Thayer, componist en sounddesign en Stijn
Hiele, crew. We laten ons verrassen door het dorp waar we wonen of toevallig zijn: Bergen. Een
prachtig en perfect schilderij, toch? Tot je ontdekt dat niets is wat het lijkt. Want wat verschuilt
zich achter schoonheid? Ontdek in deze video-fietswandelprocessie de augmented reality van
Bergen. Performers, een bakfiets, livemuziek en een live VJ toveren de gevels van het
pittoreske centrum voor eventjes om in een ander wereld boordevol silhouetten, projecties,
beats & glitches. Laat je verrassen door het andere Bergen en sluit aan in deze buitengewone
wandeling!
Bijna dagelijks als het donker is (zeg maar 19.30) starten we voor ‘t Oude Raethuys,
Raadhuisstraat 2. Check voor dagen en tijden de website!

Fietsen en Cultuur Snuiven
Op zaterdagen kunt u weer, je kunt bijna van een traditie spreken,
deelnemen aan de fietstochten die voor K10D zijn georganiseerd.
We zijn Kunstgetij en ons oud bestuurslid Wim Edel weer erg
dankbaar voor de moeite die ze ook dit jaar er weer in steken om u
een prachtig en verrassend programma te bieden waar je met je
eigen (of je gehuurde) fiets van locatie naar locatie gaat waar
telkens “iets” gebeurt. Elk jaar een hit; zelfs als het regent. Fietst u
mee? Reserveer via de website van K10D.

Straattheater tijdens het weekend
Ook op de zaterdagen is er op straat wat te beleven: De eerste zaterdag treedt Bert van Baar
op vanaf half elf tot een uurtje of half vijf in het centrum van Bergen en op de tweede zaterdag
komen oude bekenden terug: lekker swingen met Johnny & the Gangsters of Love!

Fototentoonstelling
Ook de fototentoonstelling op blooming Het Hof is een vast
onderdeel van K10D geworden. Dit jaar heeft Dick Min gezorgd
voor een prachtige tentoonstelling van (oud)bergenaar Bastiaan
Woudt. Net als vorig jaar weer binnen en buiten Het Hof te
bewonderen

Koop een advertentie
K10D is voor de organisatie van het hele evenement afhankelijk van de deelname-bijdrage van
de kunstenaars, sponsoring én van de verkoop van advertenties in de catalogus. Ook dit jaar
wordt het weer een fraai exemplaar, nu op A4 formaat, dat zijn weg naar de vele bezoekers
vindt. We hebben nog wat plekken over om uw bedrijf, uw zaak, uw hotel onder de aandacht te
brengen.
Goed voor uw naamsbekendheid; goed voor ons om de K10D kwalitatief goed neer te zetten.
Typisch geval van winwin! Wilt u adverteren meld dat dan bij onze projectmedewerker Christine
Waslander of bestuurslid Stella Schrijver. Mail naar info@dekunst10daagse.nl en wij zorgen dat
u en uw bedrijf goed zichtbaar in onze catalogus komen!

Gekkeplekken
Vorig jaar hebben we gedwaald door het voormalige Parkhotel waar Kunst op Kamers werd
gepresenteerd. Een spannende zoektocht door de gangen en trappen van het oude hotel waar
in elke kamer fascinerend werk te zien was. Dit jaar is er weer een gekkeplek waar een hele
kolonie van kunstenaars neerstrijkt. Het is het terrein van Min aan de Van Blaaderenweg. Het
bedrijf verhuist en de loodsen en het kantoor zijn in oktober (bijna) leeg. Een ideale plek om
tijdens K10D Kunstenaarskolonie Min-US tien dagen ruimte te bieden. Het belooft een waardige
opvolger van het Parkhotel uit de vorige editie te worden.

Toegankelijkheid
Dat onze nieuwsbrief goed gelezen wordt vinden we heel fijn. Dat
het college dat doet is nog mooier. Onze wethouder cultuur, Yolan
Koster, reageerde o.a. met de vraag of de K10D ook let op
toegankelijkheid voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel
of rollator. De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat wij daar bij
particuliere adressen die een kunstenaar een plek bieden, niet naar
vragen. Alle officiële locaties zijn daar natuurlijk wel op toegerust.
Toch zet de vraag van de wethouder ons aan het denken en misschien u ook wel. Als uw huis
een locatie is tijdens de K10D kijk dan even of iedereen de kunst van uw kunstenaar kan
bezoeken. Misschien is uw locatie met een beetje goede wil nog beter toegankelijk te maken.
Zou toch mooi zijn als we daar ook een stap in zetten?

Art Battle
K10D organiseert samen met Fanny Schuijt een ware
competitie voor schilders (in het paviljoen) op het terrein van
de Ruïnekerk. Op zowel de eerste als de tweede zaterdag
schilderen telkens tenminste drie schilders, waaronder jong
Bergens talent, rond het thema Verlichting een groot werk. Het
is de bedoeling dat alle vervaardigde werken op de laatste
zondag van het evenement worden geveild door Bernard van Welsenes op de bekende en
traditionele veiling. Vanzelfsprekend zal er ook een prijswinnaar zijn. Bij mooi weer wordt de
battle buiten op het terrein van de Ruïnekerk gehouden. Wij zijn blij met deze nieuwe activiteit.
Gaat het zien!

Over battles gesproken
Elk jaar gaan ook winkeliers met elkaar de strijd aan om de
mooiste / meest treffende etalage te maken tijdens K10D. De
mail/brief met informatie is inmiddels gestuurd of gebracht. Heel
duidelijk daarin wanneer de etalages klaar zijn om bekeken te
worden door onze deskundige maar geheime jury. Vorig jaar
kreeg alleen de nummer 1 een fraaie plaquette om in de etalage
te zetten; dit jaar krijgen ook de nummers twee en drie zo’n fraai
exemplaar uitgereikt op de dag van de opening van K10D.
U doet toch ook weer mee? Als u zich nog niet hebt aangemeld, doe dat dan alsnog want dan
komen binnenkort de posters uw kant op.

Ik verveel me zo en de K10D is nog ver weg
Weet u met uw tijd geen raad en dreigt u cultureel droog te komen staan? Dan hier nog wat tips
om de tijd tot K10D door te komen:
Reis af naar het mooie Enkhuizen waar van 17 augustus tot 1
september “De Ontdeckingh” plaatsvindt: een spectaculair
Muziektheaterspektakel aan de oever van het IJsselmeer over
leven in Enkhuizen en zijn twee grote ontdekkingsreizigers in
de 16e eeuw. Met muziek van Tim Knol! Check de website en
zorg dat je erbij bent. (NHD lezers krijgen korting).
https://www.ontdeckingh.nl
Of ga op zaterdag 1 of zondag 2 september naar Bakkum voor
KUNST & KONINGSDUIN
Maak op een andere manier kennis met de duinen. Op
zaterdag 1/9 wordt er afgetrapt op het podium van het
duinterras, op loopafstand van parkeerplaats Noorderstraat,
Bakkum. Een avond vol muziek en gesproken woord!
Op zondag opent een van de deelnemende kunstenaars om 11 uur Kunst & Koningsduin op het
duinterras. Op de route van 6 kilometer beleef je wat de kunstenaars bieden. Als je alles wil
meemaken ben je ongeveer drie uur onderweg. Je kunt ook een kortere route lopen. Vanaf
17.30 uur sluit Kunst & Koningsduin 2018 af met een spetterend optreden van Han Bennink en
band. Meer info en route?: http://kunstenkoningsduin.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@dekunst10daagse.nl toe
aan uw adresboek.

