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Terugblik op het jaar 2014
Het afgelopen jaar is een bewogen en zeer constructief jaar geweest voor Stichting KIVI,
met als hoogtepunten de hieronder vermelde ontwikkelingen en evenementen:
-

-

De reorganisatie van Stichting KIVI zoals weergegeven op onze nieuwe website.
Veranderingen in het bestuur: intrede van een nieuwe secretaris en heel recent een
nieuwe voorzitter en afscheid van algemeen bestuurslid Philip van Rooij.
In de vorige nieuwsbrief hebben we al bericht over het aantreden van Susanne Weideveld
als secretaris van Stichting KIVI. In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe voorzitter Toon de
Boer zich aan jullie voor.
De samenwerking van verschillende (amateur)kunstenaars en andere betrokkenen binnen
het project “Kunst met de zintuigen als inspiratie”, uitmondend in de grote
BelevingsExpositie in zorgcentrum Koningsvoorde.

Presentatie tijdens werkconferentie amateurkunst
Op 30 oktober 2014 organiseerde Kunstbalie, provinciaal expertisecentrum voor kunsteducatie en
kunstbeoefening, een Werkconferentie amateurkunst in het Kunstkwartier in Helmond. Een van
de belangrijke vragen, die op deze conferentie aan de orde kwam: Op welke manieren kan
amateurkunst de verbinding aangaan met andere sectoren zoals welzijn, zorg, sport en het
bedrijfsleven?
In een interactieve presentatie vertelden Marie-Louise Smolenaars en Lidian Fleers van het Fonds
voor Cultuurparticipatie wat de trends en mogelijkheden op dit gebied zijn, die kansen bieden
voor de Brabantse makers en hoe hun project mogelijk binnen het Fonds in aanmerking kan
komen voor subsidie. Als voorbeeld uit de praktijk vroegen zij artistiek leider Jofke van Loon om
het door hen medegesubsidieerde project 'Kunst met de zintuigen als inspiratie' te presenteren.
Jofke vertelde over haar werk met blinden en slechtzienden, de samenwerking met andere
kunstenaars en de opbouw van contacten in de zorg, het onderwijs en de bedrijfswereld. Ter
illustratie van haar uiteenzetting liet Jofke dit filmpje zien en had zij een aantal door haarzelf
ontwikkelde lesmappen voor blinden en slechtzienden meegenomen. Deze mappen waren te
bezichtigen op de expositie. In dit filmpje wordt deze Taktila-methode gepresenteerd.

Zie je wel(?), expositie voor de zintuigen
… een onvergetelijke non-visuele kunstbeleving
In de maand januari is gedurende drie weken (nog tot en met zondag 1 februari a.s.) de
BelevingsExpositie voor de zintuigen te bezoeken in zorgcentrum Koningsvoorde in Tilburg, aan de
Generaal Smutslaan 208. Deze expositie is onderdeel van Zie je wel(?), een project voor nonvisuele kunstbeleving.
Met vragen als: ‘Kun je kleuren voelen? Herinneringen ruiken? Beelden horen? Met je handen
kijken?’ wordt je als bezoeker geïnspireerd om eens anders te “kijken” dan met je ogen. Bij de
ingang van de expositie kunnen goedziende bezoekers kiezen voor een blinddoek of een speciale
bril geïnspireerd op diverse vormen van slechtziendheid.
Wanneer je dan de expositieruimte betreedt, kom je eerst bij (voel)schilderijen, gemaakt door
blinde en slechtziende amateurkunstenaars. Deze groep amateurkunstenaars heeft een jaar lang
samengewerkt met professionele kunstenaars en een persoonlijk kunstmaatje in het kader van het
project “Kunst met de zintuigen als inspiratie”. Hieruit zijn naast de schilderwerken beelden, geuren klankmontages, foto’s, filmpjes en lesmiddelen voortgekomen, die in andere delen van de
expositieruimte te vinden zijn.
Op zondag 11 januari werd de expositie onder grote belangstelling geopend door Jofke van Loon,
initiatiefneemster en organisator van deze non-visuele kunstbeleving. Deelnemers vanuit
verschillende disciplines vertelden over hun werk en hun ervaringen met de voorbereiding van de
expositie. Om de bezoekers, voordat zij als eersten de expositieruimte betraden, in de juiste sfeer
te brengen, verzorgde Anja Driessens een klankbelevingssessie, bijgestaan door twee andere
“muzikanten”.
Er zijn elke dag mensen aanwezig die voor individuele bezoekers en groepen een rondleiding
kunnen verzorgen. Heb je interesse hiervoor, ga naar centrum Koningsvoorde of bel: 013 544
0811.
Een overzichtsfilmpje van de expositie is nog in de maak. Deze is binnenkort via onze website (en
You Tube) te bekijken.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Stichting KIVI
Op zondag 1 maart organiseert Stichting KIVI van 15.00-17.00u haar halfjaarlijkse
netwerkbijeenkomst. Op deze namiddag praten onze medewerkers en betrokkenen je bij over de
laatste ontwikkelingen en kun je onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar
kennismaken, netwerken en filosoferen over werk, leven, passies.
Lees hier over deze middag op onze website.
Graag ontvangen we je deze namiddag in Verzamelpand De Verdieping, St. Annastraat 20 in
Tilburg.

Toon de Boer stelt zich voor
'Na mijn pensionering als museumbaas in Oost Nederland, wilde
ik twee dingen: weer terug naar mijn geboorte provincie Brabant
en actief blijven in de kunst- en cultuursector en ik mag zeggen
dat beide goed zijn gelukt!'
Tilburg heeft zich als toenmalige 'failliete' textiel-industriestad
getransformeerd naar een cultuurbewuste woon-/werkstad, met
een prachtig en breed aanbod van cultureel erfgoed,
podiumvoorzieningen en hedendaagse beeldende kunst.
Stichting KIVI (Kunst Is Voor Iedereen) draagt aan dit beleid bij
door kunstparticipatie te verbreden en verdiepen. Zo verbindt zij
kunstenaars en cultuurevenementen met de samenleving en
vice versa. Dit alles met een accent op kunstparticipatie van de
jeugd en zij die zorgafhankelijk zijn.
Ik beschouw het als een eer mij hiervoor in te zetten, samen met een team van geïnspireerde en
creatieve vrijwilligers, aangevuurd door de inzet en het enthousiasme van kunstenaar en
coördinator Jofke van Loon. Ook wil ik me inzetten voor de samenwerking van Stichting KIVI met
alle partijen die deelname aan kunst en cultuur stimuleren, immers; kunst is voor (of 'van')
iedereen!'
Toon de Boer

Voor nu wensen wij alle betrokkenen en belangstellenden van Stichting KIVI

een inspirerend, inzichtelijk en zintuiglijk 2015!!!
een mooiere maatschappij voor iedereen!

