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Rondleiding genogdigden o.l.v. Joke Konijn
Peer de Rijck; Bevroren stroming

Barbara Guldenaar; project: Schaften

Mirjam Jansen & Gerrit de Vries i.s.m. Laurens van der Zee; De Vliegende Hollander

Joop Haring; Meeting Point

Voorwoord
Sinds een aantal jaren organiseerde ik een beeldende kunstroute in de
Schaalsmeerpolder, onder de naam ‘Veldwerk’. Het project groeide uit
tot een grootse kunstmanifestatie waar bezoekers tijdens hun wandeling
over de Schaalsmeerdijk konden genieten van beeldende kunst op
locatie. Ook konden zij deelnemen aan diverse literaire rondvaarten,
welke in samenwerking met de Poelboerderij op een boerenvlet in het
veld door Veldwerk werden georganiseerd. Veldwerk trok destijds ruim
5.000 bezoekers vanuit de omgeving en van daarbuiten. Natuur- en
cultuurliefhebbers lieten zich verrassen door de bijzondere kunstprojecten,
passend bij het gebied.
Wij zijn voornemens om in het najaar van 2008 dit succesvolle project
opnieuw te laten plaatsvinden in de Schaalsmeerpolder en het
Wormer- en Jisperveld.
Mogen wij op uw steun rekenen?
Joke Konijn

Bestuur Stichting Veldwerk Expo Wormerland

organisator
beeldend kunstenaar

Dhr. mr. G. Kramer – voorzitter
Dhr. mr. A.T.M. Verheijden – secretaris
Dhr. T. van der Ploeg – penningmeester

Comité van aanbeveling
Dhr. mr. H.C.J.L. Borghouts – commissaris van de Koningin
Dhr. T. Bosma – beheerder Natuurmonumenten
Mevr. mr. G.H. Faber – burgemeester Zaanstad
Mevr. Marjolijn Hof – schrijfster
Mevr. I.M. de Jong – directeur Kunstcentrum Zaanstad
Dhr. P. de Koning – directeur Zaantheater
Dhr. Moritz Ebinger – beeldend kunstenaar
Mevr. F.J. Renckens-Stenneberg – directeur Zaans Museum
Dhr. P.C. Tange – burgemeester Wormerland

Expositie Veldwerk
van 6 september – 5 oktober 2008

Selma Timmerman; Cyclus

Tijdens een twee uur durende wandeling via de Schaalsmeerdijk kunnen
bezoekers van Veldwerk genieten van beeldende kunst en poëzie op locatie.
In schuurtjes en stallen, in het water en in de weilanden zal van nationaal en
internationaal bekende kunstenaars, beeldende kunst, film, theater en muziek
te beleven zijn. Ook zijn er weer diverse literaire rondvaarten met bekende
schrijvers en dichters.

Bien Koekebakker; Cirkels

Sinds 2001 vindt onder verschillende thema’s een kunst- en poëzieroute
plaats in de Schaalsmeerpolder. In het najaar van 2008 zal Veldwerk opnieuw
plaatsvinden. Een groot aantal kunstenaars zal worden geselecteerd om aan deze
kunstmanifestatie te mogen deelnemen.
Hen zal worden gevraagd om zich in hun werk te laten inspireren door de
omgeving en de geschiedenis van dit bijzondere natuurgebied.
De Schaalsmeerpolder ligt tussen Wormer en Oostknollendam. Het is een
beschermd natuurgebied dat wordt beheerd door Natuurmonumenten. ’s Zomers
en ’s winters is het gebied rijk aan vogels, er grazen koeien en schapen op de
ingeklonken veenweidelandjes en windmolens malen de akkers droog.

Barbara Guldenaar; project: Schaften

Gerenommeerde kunstenaars
Door haar vele goede contacten met kunstenaars en door ervaringen opgedaan
tijdens de verschillende exposities die in de Schaalsmeerpolder hebben
plaatsgevonden, weet Joke Konijn zich te omringen met een groot aantal
gerenommeerde kunstenaars. Bij de vorige exposities was o.a. ruimtelijk werk
te zien van Marian Bijlenga, Mauricio Escobar, Harald Schole, Marjoke Staal,
Regüla Maria Müller, Herman Bartelds, Stephanie Rhode en Toshihiro Hattori.
De dichters waren o.a. Laurens van der Zee en Vera Jongejan en er waren films
van Tijs Tinbergen en Jef Nassenstein.
Van 6 september t/m 5 oktober 2008 zal Veldwerk voor de zesde keer plaatsvinden.
Op bijzondere locaties buiten en in de stallen rond de erven van een aantal
boerderijen in de Schaalsmeerpolder zullen de kunstprojecten een maand lang
toegankelijk zijn voor het publiek. Tijdens het project zullen de diverse kunstenaars
de confrontatie aangaan met dit windrijke en drassige natuurgebied. Het thema
van dit jaar is de geschiedenis van het landschap van dit meest noordelijke gebied
van de Zaanstreek.

Maria Schilder; Reflection

Hans Hoenselaars; poeziëvaartocht

Peter Verdonk; Veldtekening

Anneke Klein Kranenbarg; Cirkelende cirkels
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Educatieve projecten

Poëzieproject in de Heemtuin van de Poelboerderij o.l.v. Joost van der Krogt

Door de goede toegankelijkheid en de prachtige omgeving in de
Schaalsmeerpolder is het project zeer geschikt voor educatieve projecten.
Er zijn rondleidingen voor groepen uit het primair en voortgezet onderwijs en
er worden plannen gemaakt om weer een educatief project te organiseren in
de heemtuin, de Trickel, van de Poelboerderij onder leiding van beeldende
kunstenaars. Scholieren kunnen in het poldergebied niet alleen genieten van
de vele kunstwerken die tentoongesteld worden, maar ook van het weidse
polderlandschap, de vogels en de indrukwekkende natuur in het gebied.
Ook kunnen de leerlingen een literaire rondvaart beleven door het
Wormer- en Jisperveld.
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Sponsoring
Om de kosten van de kunstmanifestatie te kunnen financieren wordt elke
bijdrage op prijs gesteld. Indien u liever diensten doneert in plaats van geld
behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Wat krijgt u ervoor terug?
Als sponsor wordt uw bedrijf onder de aandacht gebracht van de
bezoekers van de kunstmanifestatie. Uw bedrijfsnaam krijgt daardoor een
grotere bekendheid. Door de associatie met kunst en cultuur verhoogt u
de waardering van uw bedrijf. U creëert hiermee goodwill bij natuur- en
kunstliefhebbers en bij de bewoners van Wormerland.

U geniet van interessante voordelen
Wij bieden u graag de gelegenheid om gratis met eigen personeel of
relaties de kunstmanifestatie te bezoeken. Tot de mogelijkheden behoren
een rondleiding of een literaire vaartocht onder leiding van een kunstenaar.
Uiteraard wordt u ook uitgenodigd voor de opening.

Tijl Wijdenveld i.s.m. Trix Dinsbach; project: Windbeeld om koeien mee te pesten

De fiscus betaalt mee
Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting. Op die manier denkt de
belasting met u mee.

Begroting
Werkperiodes kunstenaars        	
2.000,Honoraria en materialen kunstenaars
30.000,Toezicht exposities
1.000,Drukwerk 	
6.500,Advertenties en promotie
8.000,Opening
1.500,Exposities
2.000,Organisatie
13.000,Kantoor
1.000,Transport
2.000,Oriëntatiebezoeken
500,Verzekering
800,Educatie	 2.000,Totaal

70.300,- excl. BTW
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Max Linsen, Ton Okkels

Drukwerk

Drukkerij Kwak & Van Daalen & Ronday

Meer Informatie:
Stichting Veldwerk Expo Wormerland
Schaalsmeerdijk 2
1534 NA Oostknollendam
info@veldwerkexpo.nl
www.veldwerkexpo.nl

