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Informatie- en netwerkavond, 14 januari 2014
Kunst met de zintuigen als inspiratie gaat door!

Het is even stil geweest rondom Stichting KIVI. Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met
bestuurswisselingen en het bedenken van een nieuwe organisatiestructuur. De tijd is aangebroken
dat we weer van ons willen laten horen. En daar beginnen we mee met deze nieuwsbrief.
1. Bestuurswijzigingen en vacatures
Helaas zijn de twee nieuwe bestuursleden weer afgetreden voordat ze zich officieel aan ons hadden
verbonden. De afstand om handig samen te kunnen werken was helaas te groot.
Het moeilijk vinden van een goed bestuur bracht ons bij een keuze: gaan we door met een half
bestuur of kunnen we beter onze aandacht in andere zaken stoppen?
Na lang wikken en wegen kwam coördinator Jofke van Loon erachter dat we slechts hoefden te kijken
naar wat we al hebben ontwikkeld en hier meer structuur aan geven om zo ons aanbod en onze
meerwaarde beter naar buiten te communiceren. Dat betekent dat momenteel achter de schermen
wordt gewerkt aan een nieuwe structuur die zichtbaar gaat worden op een aangepaste website.
We vertrouwen erop dat het nodige bestuur vanzelf op ons pad komt als wij onze missie voort
zetten. Vacatures voor de bestuursleden staan al op de vacaturebank van ContourdeTwern en zullen
met vrijwilligers- en stagevacatures op de nieuwe website te downloaden zijn.
1. Plannen nieuwe website
In januari zal de aangepaste website opnieuw worden ingevuld, zodat de zoeker sneller vindt wat hij
zoekt. Achter de knoppen wordt een origineel en aanvullend cultureel aanbod zichtbaar dat let op
toegankelijkheid:
•
•

Voor kunstenaars
Voor scholen

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor zorg en welzijn
Voor particulieren
Voor bedrijven
Voor stagiaires en vrijwilligers
KIVI zoekt vrienden en sponsoren
Agenda
Gerealiseerde projecten
Financiële regelingen

Stichting KIVI zal op deze manier een bemiddelende rol gaan spelen tussen vraag en aanbod:
Wij brengen overzichtelijk in kaart wat u zoekt en dat scheelt u of uw organisatie werk en tijd.
Het voornemen is om in februari de website up-to-date te hebben. Uiteraard zal hij continu worden
bijgewerkt wanneer nieuwe aanbieders zich bij ons aansluiten en er nieuwe projecten onder de
aandacht dienen te worden gebracht. Vanaf dat moment zullen we ons gaan inspannen om het
aanbod te vergroten en mogelijke afnemers op de hoogte te brengen van ons aanbod. Hier volgt
alvast een introductie van onze laatste samenwerkingspartner…

2. FABLAB013
Fablab013 heeft zich aangesloten bij Stichting KIVI, omdat Fablab013 zich sterk maakt om nieuwe
technieken en de daarbij behorende disciplines, laagdrempelig te maken voor een zo breed mogelijk
publiek.
Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met instellingen zoals o.a. de centrale bibliotheek,
stichting kennisplein wordt de boodschap van een laagdrempelige digitale werkplaats met kennis en
innovatiecentrum reeds breed uitgezet. Stichting KIVI is daarop een natuurlijke uitbreiding.
Als fablab013 zetten we o.a. machines als 3D printers, lasersnijder & graveermachines, portaalfrezen,
folie snijders, elektronica desks en transfer persen in om bijna alles te maken wat je kunt bedenken.
Daarnaast geeft fablab013 veel cursussen en workshops voor beginners en gevorderden, en fungeert
het als centrale netwerkplaats waar personen elkaar vinden en inspiratie op doen. Als galerie en
retail space vervult het nog enkele nevenfuncties.

Fablab013 is reeds uniek in de regio door haar aanbod van faciliteiten, maar vult ook vele niches door
haar kaderloze, vloeiende en dynamische insteek. Bezoekers hebben grote invloed op de richting die
fablab013 vaart. Concrete voorbeelden daarbij zijn bijvoorbeeld : muzikale compositie van industriële
machines, lasersnijden / graveren en voorbereiden van voedsel op unieke wijzen, 3d printen van
chocolade, lasergraveren van gordijnen, workshops 3D printers bouwen met kinderen,
bananenpiano’s, etc. etc.
Als innovatiecentrum zoeken we ook graag de grenzen op om deze vervolgens te verbreden. Hierbij
kan gedacht worden aan het 3 dimensionaal laten ontwerpen van producten door digibeten, het
lasergraveren door mensen met visuele beperking, maar ook het verbeteren of ontwerpen van
nieuwe machines en onderdelen. Neem gerust een kijkje op onze website: http://fablab013.nl

5. Informatie- en netwerkbijeenkomst
Onze nieuwe ontwikkelingen willen we graag vieren. En dat zal gebeuren op dinsdagavond
14 januari 2014 vanaf 19.30u.
Jofke van Loon zal die avond de vorderingen uitleggen en vragen beantwoorden. Daarna is er
gelegenheid om kennis te maken met onze aanbieders en medewerkers.
Wilt u erbij zijn om erachter te komen wat we voor en met elkaar kunnen betekenen?
Geef dit dan uiterlijk 20 december door via een mail naar info@kunstisvooriedereen.nl.

5. Kunst met de zintuigen als inspiratie gaat door!
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat Stichting Laag Catharijne, het VSB-fonds en het
Fonds voor Cultuurparticipatie zich willen verbinden aan dit bijzondere project voor en door
amateurkunstenaars met een visuele beperking. De deelnemers zullen samen met een persoonlijk
kunstmaatje in samenwerking met zeven kunstenaars een jaar lang toewerken naar een
bijzondere belevingsexpositie in december 2014.
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Frans van der meer
Carlijn Stevens
Paul bekkers
Jofke van Loon
Tulio Laanen
Annet Vermeulen
Fablab013

Klankmontage
Geurbeleving
Fotografie
Tekenen en schilderen
Film
Keramiek
3d-technieken

horen
ruiken
zien
voelen en zien
horen en zien
voelen en zien
voelen en zien

Bezoekers van de expositie zullen in de eerste instantie de expositie non-visueel doorlopen,
zodat ook zij zullen ervaren wat non-visuele kunstbeleving met je doet. Een gids zal hen
instrueren en dankzij een gidslijn en audiotour kunnen bezoekers zelfstandig de expositie
doorlopen. Een onvergetelijke ervaring!
•
•
•

Ken of bent u iemand met een visuele beperking die mee zou willen doen? Reageer dan dit jaar nog!
Voel t u zich geroepen als kunstmaatje? Informeer dan snel naar de voorwaarden!
We beginnen namelijk eind januari al.
Wilt u tegen die tijd een uitnodiging ontvangen voor deze expositie?

Mail naar info@kunstisvooriedereen.nl

