Nieuwsbrief K10D 3
Vrijwilliger gezocht
K10D is op zoek naar een whizzkid (of een
whizzadult ) die voor K10D de
facebookpagina en de website wil bijhouden.
De digitale wereld gaat voor ons bestuur te snel
om adequaat te reageren waardoor nieuws
soms oud nieuws is en wij geen recht doen aan
alle berichten van kunstenaars, sponsoren en
partners. Dus: denk je dat je er handig in bent en tijd voor hebt door het hele jaar heen: meld je
bij info@dekunst10daagse.nl ovv facebook/website

Vlaggenparade
Vorig jaar hebben we alle deelnemers een speciale editie van de K10D vlag gegeven vanwege
het 25 jarig jubileum. In voorgaande jaren heeft u de vlaggen altijd gekocht. U raadt het al: met
het nieuwe logo zijn er ook nieuwe vlaggen gemaakt. Wij vinden het fijn om die aan te bieden,
maar dan niet gratis. Ze kosten (nog steeds) € 10,=. Als u de oude vlag (niet die van de speciale
editie) inlevert, betaalt u slechts € 7,50.

Locatienummer en goodiebags ophalen
Ook dit jaar is Scholten Horecagroothandel
op de Bergerweg 125 in Bergen weer onze
gastheer en bieden zij ons een deel van de
loods aan voor het ophalen en uitdelen van
locatienummers en goodiebags. U krijgt als
deelnemer nog persoonlijk bericht hierover.
Hier verkopen we ook de vlaggen. Omdat we
geen pin hebben graag gepast geld meenemen!
€ 7,50 als u een vlag erbij inlevert en € 10,= zonder inruil van een vlag.

Wies sturen we veel liefde en beterschap
In de vorige nieuwsbrief hebben we met veel trots
Wies en de Liefde aangekondigd maar, helaas! Wies heeft
tijdens een optreden een ongeluk gehad waar ze veel meer
last van heeft, dan ze aanvankelijk dacht. Tot haar spijt heeft
ze moeten afzeggen voor de slotavond. Natuurlijk vinden wij
dat heel erg jammer, maar we vinden het nog veel
vervelender voor Wies zelf, die het podium ondertussen zal
missen. Vanaf hier wensen wij haar veel beterschap en we
houden volgend jaar een avond voor haar vrij.

Slotavond
Een slotavond zonder muziek is geen feest en we zijn
daarom ontzettend blij dat we een fantastische invulling
hebben kunnen vinden voor die avond.
SIM-ONLY (Simone Dekker) en de 4G’s gaan de K10D
2018 uitluiden met fijne soul en funk muziek. De in
Bergen geboren en getogen Simone is afgestudeerd
Jazz&Pop Zangeres aan het Conservatorium van
Utrecht en heeft een band met fantastische musici.
Onze vrijwilligers worden door K10D vrijgehouden en
krijgen een toegangskaart van ons. Voor alle anderen:
koop een kaartje voor 19,50 op de website of in ons
paviljoen op het Ruïnekerkterrein tijdens de 10 dagen.

CBP Cultuursafari
Het Cultureel Bergens Platform bestaat uit de
culturele organisaties in de gemeente Bergen. Omdat
er een nieuw College van B & W in de gemeente is,
leek het een prima idee om dat college uit te nodigen
en in een “safari” van ruim twee uur kennis te laten
maken met alles wat onze gemeente aan cultuur te
bieden heeft. “Verbinder” Ellen Klaus heeft het zo
georganiseerd dat we met vertegenwoordigers van al
die organisaties en het college in een bus van Bergen
naar Egmond (het Slotkwartier) naar Kranenburgh en
naar CineBergen zijn gereden. Op elk van de locaties
waren korte presentaties. K10D heeft haar ervaringen en ambities tijdens het bezoek in
Kranenburgh aan het college voorgelegd. Net als het KCB en Woodlands. THIMS verzorgde in
Cinebergen een intermezzo met een strijkkwartet en de Egmondse organisaties deden dat in
het Slotkwartier. En ook in de bus was er tijd genoeg om elkaar te spreken. Een geslaagd
initiatief voor alle partijen, die steeds vaker kansen zien voor samenwerking.

Bastiaan Woudt op landgoed Het Hof
Vanaf 5 oktober is de foto expositie van
Bastiaan Woudt te zien.
Woudt is de laatste jaren doorgebroken als
kunstenaar met zijn unieke abstracte en
tegelijkertijd gedetailleerde stijl van
fotografie, waarbij hij klassieke
onderwerpen tot iets eigens en moderns
transformeert. We zijn ongelooflijk trots dat
we deze geboren Bergenaar dit jaar op Het
Hof hebben.

Catalogus
Ook dit jaar lijkt het weer te lukken! Alle ingeschreven kunstenaars met hun
werk op de goede locatie in de juiste route. Een voorwoord door Sjoerd
Kuypers. Optredens per datum en alle advertenties (dank daarvoor!)
ondergebracht in een catalogus van 84 pagina’s op A4 formaat. Een klus van
formaat, elk jaar weer. Binnenkort te koop, maar eerst bieden we op 28
september de twee eerste exemplaren aan aan een van de wethouders en aan
de directeur van de RABO bank, onze hoofdsponsor.

Kom in de tent
Het wordt steeds leuker in ons witte paviljoen op het terrein van de Ruïnekerk. De RegioVVV
sluit zich bij ons aan achter de balie. We bieden ruimte aan tekeningen van de PeacePosterwedstrijd van de Lions BES, door en voor kinderen van 11 tot 13 jaar. We worden verlicht door
kunstlampen; Sluistuinen verzorgt de groene invulling en er is ruimte voor een voordracht,
ontmoeting, een goed gesprek. Het is het startpunt van Bendless Eauty en van de fietstochten.
Dagelijks tijdens de K10D open van 11 tot 5. Zien we u ook in de tent?
Alle informatie op www.dekunst10daagse.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.

