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Voorwoord
Hedendaagse kunst ingebed in natuur, rust en cultuurgeschiedenis,
dat is het ‘unique selling point’ van de Kunstvereniging en de combinatie is geliefd bij kunstenaars en publiek. Vaak al wordt de reis naar
Diepenheim gevoeld als een belangrijk onderdeel van een bezoek;
gaandeweg komt men in een rustiger gemoedstoestand en wordt
de houding opener. De Tuinen van Diepenheim vormen hierbij een
passende achtergrond; ingrepen van kunstenaars in het natuurlijke
landschap weten de bezoekers al jaren te verleiden.
De Kunstvereniging is trots op de tentoonstellingen die zij in 2019
realiseerde. Soms waren deze klein en intiem, zoals die van de prachtige
fragiele constructie met een rol minutieus volgetekend papier van
Marisa Rappard in Drawing Centre Diepenheim. Soms ook waren ze
radicaal en spectaculair, als in de laatste tentoonstelling die Alexandra
Landré organiseerde, de solo ‘Unhide All’ van Gerbrand Burger, waarin
enorme constructies het gebouw van de Kunstvereniging doorsneden.
Twee jaar geleden hervormden we ons team naar twee artistieke en
een zakelijk leider en de stroomlijning van de organisatie zetten we
voort in 2020. De fondsenwerving die in 2019 is geïnitieerd heeft
vruchten afgeworpen; vooral ook ten behoeve van de educatieve
activiteiten en voor het onderhoud van de Tuinen van Diepenheim zijn
externe fondsen aangetrokken.
We verheugen ons op 2020. We hebben er het volste vertrouwen in dat
we, ondanks de actuele dreigingen voor de culturele sector als geheel,
ook dan veel kunstenaars en bezoekers weer gastvrij in Diepenheim
kunnen ontvangen.
Just Schimmelpenninck
Voorzitter bestuur Kunstvereniging Diepenheim
april 2020

Clouded Matter | Marisa Rappard
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Tentoonstellingen en gerelateerde activiteiten
2 februari – 5 mei, Kunstvereniging
Groepstentoonstelling: (Dis)connection
Curatoren: Karina Kottová en Alexandra Landré
Co-productie: Kunstvereniging Diepenheim en Jindřich Chalupecký
Society (Tsjechië)
Deelnemende kunstenaars: Adéla Babanová (CZ), Sybren de Boer (NL),
Lotte Geeven & Yeb Wiersma (NL), Anna Hulačová (CZ), Valentýna
Janu°

(CZ),

Hannah Joka ((CZ), Martin Kohout (NL), Frank Mandersloot (NL),

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová (CZ), Maria Pask (CZ) & Frederique
Bergholtz (NL)

Unhide All | Gerbrand Burger
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(Dis)connection | Frank Mandersloot (detail)

(Dis)connection | Frank Mandersloot
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De groepstentoonstelling (Dis)connection, met installaties, sculpturen en videowerken van dertien internationale kunstenaars bracht verschillende artistieke
posities samen die verbonden zijn door een gedeelde zorg: hoe kunnen wij
samenleven?
De vraag is een echo van een groter veld van maatschappelijke en economische
zorgen. Het suggereert een herbezinning op de manieren waarop wij onszelf
organiseren, zowel persoonlijk als ook collectief. In het midden van een mondiale
milieu-, humanitaire en politieke crisis, moeten we ons afvragen hoe wij deze
kunnen afwenden? Welke kennis nemen wij mee en welke veronderstelling en
waarden moeten wij loslaten?


Curator Alexandra Landré verzorgde op 10 maart een openbare rondleiding
over deze tentoonstelling, die goed bezocht was en enthousiaste reacties
kreeg.



Op 24 en 25 april organiseerde Alexandra Landré samen met Karina Kottová
een internationale masterclass voor jonge curatoren in het kader van
(Dis)connection. Een groep van vijftien enthousiaste mensen vanuit heel
Europa waren daarbij aanwezig.

(Dis)connection
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2 februari – 5 mei, Drawing Centre Diepenheim
Alexandra Roozen: Sensing Traces
Curator: Nanette Kraaikamp
Drawing Centre Diepenheim presenteerde de solotentoonstelling Sensing Traces
van beeldend kunstenaar Alexandra Roozen. De artistieke praktijk van Roozen is
toegespitst op het tekenen in de meest elementaire zin, waarvoor zij enkel de
basismaterialen grafietpotlood en papier als startpunt gebruikt. Zij experimenteert
in haar tekeningen met abstractie, door patronen en structuren systematisch te
rangschikken middels allerlei schakeringen in grijstonen. Daarbij spelen de relaties
tussen het lichaam en het materiaal, tussen inzet van regels en het optreden van
onregelmatigheden, een wezenlijke rol.

Sensing Traces bracht niet eerder getoonde tekeningen samen. Zo waren enkele
van Roozens ‘archiefwerken’ te zien, tekeningen die zij maakte bij wijze van beeldonderzoek. Deze gaven een bijzonder inzicht in Roozens specifieke methodische en
analytische werkprocessen. Daarnaast was de gloednieuwe serie Seen by Hand te
zien: een doorlopend experiment dat een nieuwe ontwikkeling in het werk van
Alexandra Roozen markeert, waarin onder meer de relatie tussen tekenen en geluid
wordt afgetast.


Alexandra Roozen verzorgde een masterclass op 4 en 5 mei.
Een enthousiaste groep van tien deelnemers met diverse achtergronden ging
aan het werk onder haar begeleiding. Portfolio’s werden besproken en samen
bezochten de deelnemers de tentoonstelling ‘Sensing Traces’ en lieten zich
door het werk van Alexandra inspireren. Alle deelnemers overnachtten in
Diepenheim in De Werkplaats en in B&B’s. Deze groep was erg enthousiast
en de samenwerking met Alexandra was optimaal. De wens om een vervolg
werd door deze groep duidelijk geuit.

25 mei – 1 september, Kunstvereniging
Bastienne Kramer: FLASHFORWARD
Curator: Alexandra Landré
Een subversieve houding, zo laat de artistieke praktijk van beeldend kunstenaar
Bastienne Kramer zich samenvatten. In haar werk onderzoekt zij de machtsverhoudingen die schuilgaan achter dagelijkse objecten, materialen en beelden die
ons onopgemerkt lijken te omgeven. Aanstekers of zout- en peperstellen in de vorm
van vrouwenlijven, houtkachels of logo’s van bedrijven; hoe verkrijgen deze dingen
hun vorm en betekenis? Het zijn leidende vragen in Kramers artistieke verkenning.
Een verkenning die ook plaatsvindt in en door het materiaal, bij voorkeur keramiek,
waarmee Kramer zich het onderwerp eigen maakt. Zo reproduceert zij bijvoorbeeld

Sensing Traces | Alexandra Roozen

10

•

KU NST VE R E N I GI NG DI E P E NH E I M

Sensing Traces | Alexandra Roozen
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25 mei – 1 september, Drawing Centre Diepenheim
Marisa Rappard: Clouded Matter
Curator: Nanette Kraaikamp

de dagelijkse objecten door de inzet van verschillende technieken, zoals gieten,
3D-printen of het gebruik van warmte-elementen. Haar grote technische expertise
in combinatie met haar buitengewone kijk, heeft in drie decennia geleid tot een
bijzonder gevarieerd oeuvre van sculpturen, installaties en ruimtelijke ingrepen.
Kunstvereniging Diepenheim presenteerde met veel plezier de eerste overzichtstentoonstelling van Bastienne Kramer: FLASHFORWARD.
Ruimtevullende installaties, sculpturen en interventies in de architectuur van de
Kunstvereniging zorgden voor een even dwingende als ontwrichtende presentatie.


Op 7 juli volgde na een inleiding door artistiek leider Alexandra Landré
de rondleiding door de tentoonstelling waarbij telkens werd stilgestaan bij
een werk en de bezoekers uitleg kregen. De uitgebreide uitleg en de
gelegenheid om vragen te stellen, werd zeer gewaardeerd.



De tentoonstelling werd afgesloten met een kunstenaarsgesprek met
Bastienne Kramer. Alexandra Landré interviewde haar.
Het werd een geanimeerd gesprek waarin Bastienne met humor vertelde
over haar werk en de ideeën erachter.
De middag wordt afgesloten met een drankje in de Kunstvereniging.

FLASH FORWARD | Bastienne Kramer
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In haar tekeningen verkent Marisa Rappard op intuïtieve wijze hoe het is om mens
te zijn in een wereld van razendsnel veranderende technologie. Al tekenend
onderzoekt zij de invloed van digitale verschijnselen op ons dagelijks leven, zoals
gefilterde newsfeeds, big data en fake news. De manier waarop Rappard in haar

FLASH FORWARD | Bastienne Kramer

Clouded Matter | Marisa Rappard
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uiteenlopende tekeningen weet te laveren tussen abstractie en figuratie, zinderende
arceringen, verwarrende perspectieven en gelaagde kleurvlakken maakt haar
beeldtaal evenzo complex.
Voelbaar in Rappards werk is dat ‘het digitale’ meerdere gezichten heeft.
Hoe het aan de ene kant verlossend kan overkomen, als een bijna transcendente,
magische ervaring of wenselijk toekomstbeeld, terwijl het aan de andere kant
de waarheid diffuser lijkt te maken en onze wereld steeds benauwder.
Clouded Matter nodigde uit om door de site-specific installaties, recente kleine
tekeningen en wandvullende inktwerken van Rappard te dwalen, en haar visuele
onderzoek naar deze maatschappelijke onderstromen te ontdekken en ervaren.


Op 1 september, de laatste dag van de tentoonstelling interviewde
Bas Hendrikx (artistiek directeur van Art on Paper Brussel) kunstenares
Marisa Rappard voor een geïnteresseerd publiek.

21 september 2019 – 5 januari 2020, Kunstvereniging
Gerbrand Burger: Unhide All
Curator: Alexandra Landré
De titel is ontleend aan digitale tekenprogramma’s waarin het commando ‘unhide
all’ de structuren en constructies achter digitale simulaties ineens zichtbaar maakt.
Digitale programma’s, de manipuleerbaarheid van het oppervlak en de kunstmatigheid van objecten zijn enkele van de vele inspiratiebronnen van de Gerbrand Burger.
De wisselwerking tussen schijn en zijn, tussen gezichtsbedrog en tastbare werkelijkheid zijn ook terug te vinden in zijn ruimtelijke assemblages.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling diende de karakteristieke architectuur van
de Kunstvereniging tevens als inspiratiebron. Met twee monumentale ingrepen

Clouded Matter | Marisa Rappard
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zette Burger het gebouw volledig naar zijn hand en bood hij de bezoeker
onverwachte gezichtspunten. Onderdeel van deze totaalinstallatie was een aantal
sculpturen en prenten die speciaal voor deze tentoonstelling vervaardigd zijn.
Unhide All nodigde het publiek uit zich onder te dompelen in het werk van Burger
en de rijkdom van zijn speelse en verleidelijke werk te ontdekken.


13 september: goedbezochte rondleiding door Alexandra Landré.



8 december: rondleiding door Gerbrand Burger in de vorm van een gesprek
met Alexandra Landré en de bezoekers tussen zijn werken.

21 september 2019 – 5 januari 2020, Drawing Centre Diepenheim
Groepstentoonstelling: Embodied Lines
Curator: Nanette Kraaikamp
Deelnemende kunstenaars: Uli Kürner (D/NL), Liesje van den Berk (NL),
Nicole Wendel (D), Katrina Brown (UK)
In de groepstentoonstelling Embodied Lines waren tekeningen bijeengebracht
waarin de ervaring van het fysieke lichaam centraal staat.
Hoe kan een fysieke handeling of lichamelijke sensatie in een beeld worden
omgezet en gecommuniceerd? Deze vraag voedt de uiteenlopende artistieke
praktijken van de vier deelnemers. Allen verkennen zij via het tekenen het
lichamelijke en andersom. Zo kan een dans, wandeling of geste aanleiding zijn voor
een performance met grafiet, een ruimtelijk lijnenspel of somatische tekening.
De werken in Embodied Lines weerspiegelen als het ware een versterkt lichaamsbewustzijn. Daarin is niet alleen artistiek onderzoek naar de zintuiglijkheid van
het eigen lichaam merkbaar, maar ook de relatie van dat lichaam tot de omgeving
en de ander. Het grijpt terug op de fysieke essentie van ons mens-zijn.
Embodied Lines was een experimentele tentoonstelling met onder meer in situ
gemaakte muurtekeningen, installaties en performances, die uitnodigen tot zowel
introspectie als interactie.


Unhide All | Gerbrand Burger
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Bij de opening op 21 september werden twee performances getoond van
deelnemers aan de tentoonstelling: Katrina Brown met And a body turns
en Nicole Wendel (i.s.m. Johanna Ackva) met CORHYTHM.

Embodied Lines | Liesje van den Berk
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Andere activiteiten
Presentaties Artists in Residence
1 december: presentaties door Artists in Residence:
Harm van den Berg en Sjoerd Westbroek
Kunstenaars Harm van den Berg en Sjoerd Westbroek verbleven afzonderlijk van
elkaar in 2018 in Diepenheim in het kader van de regeling Binnenlandateliers van
het Mondriaan Fonds. Ze deden intensief onderzoek naar het landschap en werkten
samen met inwoners van Diepenheim.
Als afsluiting van hun residencies gaven ze presentaties.


Op 16 november werden twee interactieve performances uitgevoerd:
Uli Kürner: Klankwandeling
De deelnemers van deze interactieve performance ervoeren hoe het werk
van Kürner tot stand komt. Aan de hand van omgevingsgeluiden werd de
route door Diepenheim bepaald; de groep liep telkens in tegenovergestelde
richting van het geluid. De performance werd door iedereen op eigen wijze
op papier vastgelegd.
Eén wandeling leverde zo zeer uiteenlopende resultaten op.
Liesje van den Berk: Ik geef je één lijn
Voor deze performance nodigde Liesje van den Berk veertien deelnemers uit
om zonder woorden een verbinding met elkaar te maken.
De deelnemers tekenden samen een doorlopende rechte lijn. Potloden gingen
daarbij van hand tot hand. De onderlinge relaties tussen de lijnen, de handen
en de interacties van de deelnemers vormden een uniek proces, dat zowel de
individualiteit van tekenen liet zien, als de saamhorigheid van een collectief
dat tijdens het tekenen beweegt als één lichaam. De performance werd
gefilmd en direct live geprojecteerd, hierdoor ontstond een simultaan beeld
waarin live-interactie en de representatie van deze actie samenvielen.
Tijdens de hele performance van ca. 30 minuten was het muisstil in het
Ottenhuis. Ook het publiek was gevraagd om niet te praten.

‘Het ongehoorde landschap’ van Harm van den Berg
In het werk van Harm van den Berg spelen de begrippen natuur en landschap
een belangrijke rol. Zijn onderzoek in Diepenheim richtte zich op het geluid van
verborgen natuurlijke verschijnselen. Tijdens zijn verblijf maakte hij dagelijks
dezelfde wandeling en gebruikte dit om een brug te slaan tussen het wetenschappelijk onderzoek en de directe ervaring van het landschap. Vaak nam hij een
geluidsrecorder mee om verborgen geluiden te verzamelen, zoals groeiend maïs,
zingende mieren en parende egels, maar ook uitingen van het dagelijkse, culturele
leven van de Diepenheimers zelf. De uitkomst van zijn verblijf is een geluidswandeling langs exact diezelfde route. Als wandelaar word je meegenomen in
een verhaal van verborgen werelden; Van den Berg laat je op een geheel nieuwe
manier naar de omgeving kijken. De geluidswandeling blijft beschikbaar voor
bezoekers van de Kunstvereniging.

Lezing door Sjoerd Westbroek
Naar aanleiding van zijn werkperiode in Diepenheim heeft Sjoerd Westbroek
korte essays geschreven. Deze omvatten observaties en gedachten over plekken of

Embodied Lines | Nicole Wendel | Uli Kürner | Klankwandeling | Ik geef je één lijn
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Presentaties door Harm van den Berg en Sjoerd Westbroek
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ontmoetingen in en rondom Diepenheim. Alledaagse handelingen vermengen
met de artistieke praktijk, dagelijkse gegevens blijken aanleiding tot bespiegelingen
over grotere vragen zoals onze relatie met de natuur, ontwikkelingen in de
samenleving en de rol van de individuele kijker. De teksten zijn teder, intiem en
bespiegelend, maar soms ook kritisch of politiek getint. De lezing vond plaats rond
een tafel die is ontworpen als ontmoetingsplek, waar er naast luisteren ook ruimte
is voor gesprek.

Tuinen van Diepenheim
24 mei: Opening ‘Bees Are Few...’
Als er weinig bijen zijn... is er dan nog wel een tuin?
Dat was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett
en Doris Denekamp. De urgente discussie over de groeiende bijensterfte vormde
de context voor het project ‘If Bees Are Few...’, dat bestond uit een tuin langs de
Boven-Regge in Diepenheim en een kunstenaarspublicatie. Aan het einde van de
1e Broekweg zijn zeven bijenkasten geplaatst: twee kasten waren bedoeld te
zoemen met leven; de andere vijf zijn versteend. Een monument voor de verdwenen
bijenvolken.
Het project ‘Bees Are Few...’ in Diepenheim’ wil de oorzaken van de bijensterfte
opsporen en maatregelen treffen. Kunstvereniging Diepenheim, Bijenvereniging
Reggedal, IVN Diepenheim, waterschap Vechtstromen, gemeente Hof van Twente,
Bijenbeweging Overijssel, Landschap Overijssel en Stimuland hebben daarvoor
hun krachten gebundeld. Doel is het vergroten van de biodiversiteit in het gebied
om zo de bijensterfte tegen te gaan en meer bewustwording van en betrokkenheid
bij biodiversiteit op te wekken bij een breder publiek.

15 juni: lezing Laurie Cluitmans
Lezing door Laurie Cluitmans, conservator hedendaagse kunst voor het Centraal
Museum in Utrecht. In haar lezing ‘Over de noodzakelijkheid van tuinieren’
presenteerde Cluitmans haar onderzoek naar verschillende tuinen, waarbij ze
inging op zowel de cultuurhistorische traditie als meer hedendaagse issues zoals
queer ecology en het antropoceen. Dit deed ze aan de hand van beelden van de
tuinen van Derek Jarman en Ian Hamilton Finlay. Na de lezing konden bezoekers
de tentoonstellingen en de tuinen bezoeken. De lezing viel samen met het
landelijke Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei.

Maart t/m november: maandelijkse hostadag
Onder leiding van oud-bestuurslid Frans de Steur, komt maandelijks een groep
vrijwilligers uit het hele land bij elkaar om te werken in het Gazebo.
In samenwerking met de landelijke Hostavereniging wordt een plan van onderhoud
opgezet en werkzaamheden als wieden, stekken en inventariseren uitgevoerd.

Open Tuinendag
2 juni: Open Tuinendag kasteel De Wildenborch
Om meer publiciteit te genereren voor het Gazebo, presenteerde Kunstvereniging
zich zondag 2 juni op de Open Tuinendag van kasteel De Wildenborch in Vorden.
Frans de Steur, enthousiast vrijwilliger/coördinator van het Gazebo informeerde
de bezoekers over de vele soorten hosta’s en het werk van de hostavereniging.
Ook waren er verschillende hostasoorten te koop.

Opening ‘Bees Are Few...’
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Lezing Laurie Cluitmans | Maandelijkse hostadag
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Een boeiende ervaring! Daarna volgde een gesprek met programmamanager,
Jolien Schras, die een toelichting gaf op hun lesprogramma en vragen
beantwoordde.

April en mei: educatieproject ‘Network to Nature’
Zie hoofdstuk Educatie.

Mei en juni: educatieproject ‘Bootcamp voor je zintuigen’
Zie hoofdstuk Educatie.

Rondleidingen
23 juni, 14 juli en 25 augustus:
rondleiding Tuinen van Diepenheim ‘Biodiversiteit & Kunst’
Op drie zondagen in de zomer verzorgde kunstenaar Cecilia Rebergen een
rondleiding langs de Tuinen van Diepenheim. De kunstenaars van deze buitenprojecten hebben zich laten inspireren door de hoeveelheid aan soorten planten
en insecten. Ze tonen aan dat biodiversiteit gelijk staat aan de rijkdom van de
natuur, die op dit moment helaas uitermate kwetsbaar is.
Tijdens de rondwandeling leidde Cecilia de bezoekers langs de landschapskunstwerken. Ze ging hierbij in op de drijfveren van de kunstenaars en de manier
waarop zij zich, via hun kunstwerken, uiten over onze (veranderende) relatie tot
de natuur. De historische rol van de kunstenaar, als beschouwer en bewonderaar
van de natuur, wordt verbonden aan de hedendaagse rol als kritische ‘natuurbeschermer’. Tijdens de rondleidingen werd uitvoerig van gedachten gewisseld
en stilgestaan bij de filosofische vragen die de kunstenaars opwerpen.

Educatieve activiteiten
18 januari: bezoek werkgroep educatie aan Natura Docet,
Wonderryck Twente

23 oktober: Museumkidsweek
In het kader van de Museumkidsweek daagde Wieke Teselink van onze werkgroep
educatie de deelnemers van de kinderworkshop ‘Wie niet weg is, is gezien’ uit
om de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. Na het bekijken, natekenen en
gezamenlijk bespreken van de installaties van Gerbrand Burger in de Kunstvereniging, gingen de kinderen zelf aan de slag.
In Werkplaats Diepenheim bouwden zij met restmaterialen hun eigen kunstwerk.
Ze leidden trots hun ouders rond door hun eigen ‘museum’. En tenslotte speelden
ze, met zelfbedachte commando’s, net als in de digitale bewerkingsprogramma’s
waar Burger zich door laat inspireren, een spannend spel.

In het kader van ons lesprogramma voor scholen, werd een bezoek gebracht aan
Natura Docet in Denekamp. We kregen een ‘Onvergetelijke Rondleiding’.
Een rondleiding speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie.

Rondleiding Tuinen van Diepenheim ‘Biodiversiteit & Kunst’
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Museumkidsweek
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Overige activiteiten
12 juni: bezoek vrienden van de Zutphense Musea

7 september: bezoek aan de Anningahof

Regelmatig bezoeken de Vrienden van de Zutphense Musea een museum of
kunstinstelling in de omgeving. Zo’n dag heet ‘kijken bij de buren’.
In onderling overleg was een programma opgesteld. De vrienden werden
ontvangen met koffie en krentenwegge. Na een eerste introductie over het ontstaan
van kunst en cultuur in Diepenheim, startte de rondleiding. Gerry Voskamp gaf
bij de verschillende tuinen uitleg over het ontstaan en de samenwerking met
andere organisaties zoals het Waterschap Vechtstromen en de gemeente
Hof van Twente.
De tentoonstellingen van Marisa Rappard en Bastienne Kramer werden bezocht
en ook hier kreeg men uitleg over de tentoonstellingen en de rol van de Kunstvereniging en haar plek in de gemeenschap. De geanimeerde groep was verbaasd
dat in zo’n kleine plaats zoveel op het gebied van kunst en cultuur vorm heeft
gekregen.

Voor onze leden was een bezoek met rondleiding georganiseerd naar deze
prachtige beeldentuin in Zwolle.

2 juli: rondleiding Rotary afdeling Rijssen-Holten
Deze Rotary afdeling had een dagprogramma in Diepenheim. De voorzitter van
Kunstvereniging Diepenheim gaf een rondleiding door de Tuinen van Diepenheim
aan deze groep van ca. 40 personen.

3 juli: algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd afgesloten met de lezing
‘Ontroerend Goed’ door Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen over kunst kijken
en kopen, waarover zij het gelijknamige boek hebben geschreven.

26 – 28 juli: Heimland

17 – 27 oktober: Kunstmoment

Het theaterfestival Heimland werd voor de tweede keer georganiseerd in
Diepenheim. De Kunstvereniging stelde zijn gebouwen en tuinen beschikbaar voor
locatie-voorstellingen.

10-daagse beeldende kunstmanifestatie waar Kunstvereniging Diepenheim en
Drawing Centre Diepenheim als locaties ook aan deelnemen. In deze periode
werden door Gerry Voskamp twee rondleidingen verzorgd door de tentoonstelling
‘Unhide All’. Veel bezoekers genoten van het monumentale werk van Gerbrand
Burger.

18 augustus: Garden Songs
Voor de derde keer op rij werd in Diepenheim Garden Songs georganiseerd.
Ook de tuin van Kunstvereniging Diepenheim was één van de locaties, waar
optredens werden verzorgd. Vanwege de regen werden de optredens niet in de tuin
maar tussen de kunst gegeven.
Zo’n 58 bezoekers bezochten deze middag de Kunstvereniging.

10 december: jaarafsluiting/kerstmaaltijd
Geen kerstpakketje dit jaar voor de vrijwilligers/medewerkers, maar een gezellige
maaltijd samen met de medewerkers en het bestuur. Juist omdat de vrijwilligers
altijd alleen zitten in het weekend, was er gekozen voor ‘samen eten’.
Tijd om in alle rust bij te praten en te luisteren naar elkaars verhalen.

Rondleiding Unhide All | Gerbrand Burger
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Educatie
In 2019 heeft Kunstvereniging Diepenheim 180 kinderen en jongeren kennis laten
maken met hedendaagse kunst, dankzij het programmaplan Onderwijs 2018-2019.
Leerlingen zijn geprikkeld om kunst in de tijdelijke tentoonstellingen in de Kunstvereniging, Drawing Centre Diepenheim en levende collectie van de Tuinen van
Diepenheim op zintuiglijke wijze te ontdekken, ervaren en onderzoeken.
De leerlingen hebben samen geleerd over kunst door elkaars ervaringen uit te
wisselen en door zelf kunst te creëren.
Het programmaplan Onderwijs heeft ook bijgedragen aan de verdere professionalisering van het educatieteam. Inhoudelijk hebben de teamleden zich verder
ontwikkeld door van elkaar te leren in de workshops en methodes en werkwijzen
uit te breiden. Het formuleren van de onderwijsvisie zorgt voor een algehele
verdieping en biedt mogelijkheden voor structurele samenwerkingen.
Door ontwikkelingen op organisatievlak wordt de kwaliteit en haalbaarheid van het
programma bewaakt en gewaarborgd. Dit vindt ook zijn weerslag in de groeiende
vraag naar het programma bij scholen en cultuurmakelaars. Samenvattend kijkt
Kunstvereniging Diepenheim terug op een succesvol jaar aan onderwijsactiviteiten.

Samenwerking Cubahof

Beschrijving educatieve programma’s

In schooljaar 2018-2019 is de Kunstvereniging een samenwerking aan gegaan
met de cultuurcoach van Hof van Twente, de Cubahof. Het programma is afgelopen
jaar opgenomen in het Cultuurmenu van de Cubahof.
In schooljaar 2019-2020 zal deze samenwerking gecontinueerd worden en wordt
ons programma opgenomen in het Cultuurmenu van groep 7 en 8.

network to nature

Samenwerking Scholengemeenschap de Waerdenborch

Vanaf begin april tot en met eind mei 2019 bezochten ruim 160 leerlingen van
verschillende basisscholen uit de Hof van Twente de Tuinen van Diepenheim.
In een dagvullende workshop deden de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 onderzoek
zoals kunstenaars dat ook doen. De leerlingen onderzochten met een vergrootglas
en opschrijfboekje in de aanslag de toverhazelaars, vlinderstruiken en seringen in
de tuin van kunstenaar herman de vries. Op advies van herman de vries zetten ze
hun zintuigen in: ze ruiken aan de planten en openen hun ogen. Na de workshop
zegt een leerling: ‘Ik heb ontdekt dat natuur ook kunst is’.

Het educatieteam is in overleg gegaan met de coördinatie van Kunst & Cultuurklas
van Scholengemeenschap de Waerdenborch. Na de meivakantie zoeken zij elk
schooljaar een invulling van hun programma. Ze zien graag dat wij jaarlijks de
invulling geven aan de laatste lessen van Kunst & Cultuurklas 2, hetgeen we
afspreken te realiseren vanaf schooljaar 2018-2019. De docenten waarderen de
kwaliteit van de tentoonstellingen, het biedt leerlingen een ander perspectief op
kunst. De hedendaagse beeldende kunst in Diepenheim is een verfrissende
aanvulling zijn op het huidige aanbod binnen school.

Bootcamp voor je Zintuigen

Samenwerking Muzehof

De Kunst & Cultuurleerlingen uit klas 2 van de Waerdenborch uit Goor bezochten
op drie woensdagmiddagen in mei en juni de tentoonstelling van Bastienne
Kramer voor het programma ‘Bootcamp voor je zintuigen’. Het programma bestaat
uit meerdere kleine oefeningen die telkens andere zintuigen aanspreken.
Zo zagen we dat de werkvorm ‘Omschrijf voor een blinde’ of het ‘creëren van een
broertje of zusje van een kunstwerk’ erg aansluiten bij de tentoonstelling.
Het biedt de leerlingen een ander perspectief op hedendaagse kunst. Door zelf
een kunstwerk na te spelen zien ze hoe een kunstwerk in elkaar ziet, kijken met
een focus en ervaren het beeld door het fysiek na te doen. Een leerling zegt tijdens
een workshop dan ook: ‘Vandaag wordt alles kunst om mij heen’.

Daarnaast is tijdens schooljaar 2018-2019 er een nieuwe samenwerking gecreëerd
met de cultuurcoaches in de regio Lochem, de Muzehof. Aankomend schooljaar
zit ons programma in het Cultuurmenu van groep 5 en 6. Daarnaast wordt het
programma ‘network to nature’ aangeboden in het Brede School aanbod, waar
scholen in hun vrije ruimte workshop kunnen boeken. Een cultuurcoach van de
Muzehof bracht al een bezoek aan het project: ‘network to nature’ tijdens afgelopen
schooljaar.
Haar reactie: ‘Ik heb een goede indruk gekregen hoe het werkt met deze workshop:
heel bijzonder! De kinderen kregen volop de ruimte om te experimenteren en te
onderzoeken. Er was ook een goede afwisseling tussen de onderdelen’.

Educatie
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Pers, media en communicatie
Online

Bijlage gedrukte publicaties

Via diverse kanalen weet Kunstvereniging Diepenheim haar publiek te bereiken.
Op de eigen website www.kunstvereniging.nl worden nieuwsberichten, agendapunten, educatieprogramma’s en uitgebreide informatie over de instelling
gepresenteerd. Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief verzonden en de
Kunstvereniging deelt haar content via de volgende sociale mediakanalen:
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest en YouTube.

02-2019
Beeldbijlage (Dis)connection in BK-informatie
09-04-2019
Aankondiging TC Tubantia

Aantal online volgers in 2019:
•
•
•
•
•

Facebook (KvD):
Facebook (DCD):
Instagram:
Twitter:
Nieuwsbrief:

1.709
260
1.504
646
1.556

Online samenwerking
Online vinden er samenwerkingen plaats met onder meer Visit Twente,
Hofmarketing (VVV) en lokale organisaties en evenementen in Diepenheim.
Ook wordt er contact gehouden met influencers om het online bereik te vergroten.

Pers
De pers wordt door middel van persberichten en uitnodigingen ingelicht over
het programma, de activiteiten en andere nieuwswaardige ontwikkelingen.
Met regelmaat verschijnen er ingezonden persberichten in regionale weekbladen
zoals Hengelo’s Weekblad en het Hofweekblad (huis-aan-huisverspreiding in
gemeente Hof van Twente), en maandelijks in het Deepsnieuws (huis-aan-huisverspreiding in Diepenheim) om de inwoners uit de omgeving te informeren.
Landelijke pers en ‘special-interest media’ worden geïnformeerd afhankelijk van
het nieuwsitem.

05-2019
Artikel onzeeigenTUIN

Publicaties
Zowel de gedrukte als online media besteden aandacht aan de Kunstvereniging.
In de bijlage gedrukte publicaties.
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05-2019
Publicatie (Dis)connection door Kunstvereniging

Onderstaand links naar online publicaties:
14-02-2019
Footnotes on art – (Dis)connection
http://footnotesonart.com/more.php?id=24&year=2019
01-03-2019
Mister Motley – (Dis)connection
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/de-bus-laat-en-het-de-schuldvan-de-kunst
11-04-2019
Artmirror – (Dis)connection
http://artmirror.org/exhibitions/266-dis-connection?highlight=WyJkaWVwZW5o
ZWltIl0=
28-04-2019
Blokmagazine - (Dis)connection
https://blokmagazine.com/disconnection-at-kunstvereniging-diepenheim/
Hofmarketing
Stap binnen bij de VVV; succes verzekerd!
Mensen die zelf wonen en werken in de regio, kennen de
mooiste plekjes, de leukste activiteiten en beste evenementen.
Dus, bezoek tijdens het verblijf in de Hof ook een VVV
informatiepunt. De gastheren en -vrouwen vertellen er graag
over! Er zijn ook leuke stadswandelingen in Delden, Goor, Diepenheim en
Markelo. Kijk op visithofvantwente.nl voor de openingstijden.
De Hof van Twente Fietsroute voert je in ieder geval door de hele Hof.

10-2019
Opname in hotelboekje Hotel Hof van Twente
11-2019
Tableau Fonds
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Tegen inlevering van de voucher ontvang je een leuke korting.
Hof van Twente Fietsroute van € 3,95 voor € 2,50
(geldig van 7 november 2019 t/m 31 maart 2020)

Kunstvereniging Diepenheim is een presentatie-

instelling met twee expositiegebouwen: Kunstvereniging
Diepenheim, Drawing Centre Diepenheim en kunst in de
openbare ruimte: de Tuinen van Diepenheim.
In het grijze hoofdgebouw aan de Grotestraat wordt driemaal per jaar een nieuwe
tentoonstelling van hedendaagse ruimtelijke kunst gepresenteerd. Tevens vinden
er regelmatig kunstenaarsgesprekken, rondleidingen en educatieve activiteiten
plaats.
Drawing Centre Diepenheim is een centrum voor hedendaagse tekenkunst, waar
ook driemaal per jaar een nieuwe tentoonstelling wordt gepresenteerd. Hier
wordt een scala aan werken vertoond waarin de grenzen van het tekenen worden
opgezocht. Met kunsttuinen en kunst in de openbare ruimte verrast de
Kunstvereniging tuin- en kunstliefhebbers. Zoals de Boomtuin van Jeroen
Kooijmans, de winter-, seringen- en vlindertuin van herman de vries en het
Gazebo van Diepenheim van Urbain Mulkers met de bijzondere uitkijktoren; het
MONOMET van Lucas Lenglet. De fiets- en wandelroutes met informatie over de
tuinen zijn verkrijgbaar in de Kunstvereniging.
Woensdag t/m zondag: 12.00 – 16.00 uur
Entreeprijs: € 5,- Biedt toegang tot beide expositiegebouwen.
De Tuinen van Diepenheim zijn het hele jaar door geopend en gratis te bezoeken.

25-07-2019
Jegens en Tevens – FLASHFORWARD
https://jegensentevens.nl/2019/07/flashforward-in-de-kunstvereniging/
17-08-2019
Art viewer – FLASHFORWARD
https://artviewer.org/?s=diepenheim
02-09-2019
Landschapsprijs Overijssel nominatie
https://www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs2019
06-09-2019
Roskam – Landschapsprijs
https://www.roskam.nl/home/nieuws/5757-verbinding-beeldende-kunst-en-biodiversiteit-diepenheim-prijswaardig.html
27-09-2019
Tableau Magazine – cheque voor Unhide All en Embodied Lines
https://tableaumagazine.nl/tableau-fonds
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Ondersteuning 2019
30-09-2013
Mister Motley – Embodied Lines
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/een-bewustwording-van-onslichaam-een-bezoek-aan-drawing-centre-diepenheim
09-10-2019
Jegens en Tevens – Unhide All en Embodied Lines
https://jegensentevens.nl/2019/10/unhide-all-embodied-lines-in-diepenheim/
26-12-2019
Tubantia – Presentatie Harm van den Berg
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/in-diepenheim-hoor-je-het-maisgroeien~a5d379c5/
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Structurele subsidiënten
Mondriaan Fonds
Provincie Overijssel
Gemeente Hof van Twente

Projectsubsidies
Fair Practice Fonds
Sunday Morning
Fonds Kwadraat
Stichting Stokroos
Tableau Fonds
Ecoplex
Pantoni
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Van der Jagt Zwolsman Fonds
Haersoltefonds Overijssel
Rabobank Clubkas
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Organisatie
Leden
Als vereniging heeft Kunstvereniging Diepenheim circa 200 leden. Zij ondersteunen
het programma met hun jaarlijkse bijdrage en vormen samen het hoogste orgaan
binnen de Kunstvereniging.

Bestuur en raad van advies
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim wordt gevormd door enthousiaste
kunstliefhebbers. De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van de
juiste financiële, personele en facilitaire voorwaarden om het programma goed
uit te kunnen voeren. Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies,
bestaande uit betrokken en deskundige mensen die gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen. De leden van bestuur en raad van advies zijn onbezoldigd.
De dagelijkse leiding van de Kunstvereniging ligt in handen van het managementteam, bestaande uit de artistieke en de zakelijke leiding. Het managementteam
stuurt de uitvoerende staf en de vrijwilligers van de Kunstvereniging aan.

Gerry Voskamp werkt als secretaresse, gastvrouw en als coördinator van de
vrijwilligers.
Frits Rietman is de technisch medewerker die vooral bij op- en afbouw actief is.

Vrijwilligers
De Kunstvereniging kent naast de betaalde krachten ook twee werkgroepen,
de werkgroep Educatie en de werkgroep Tuinen. De deelnemers aan de werkgroepen werken grotendeels onbetaald. Zonder de inzet van tientallen vrijwilligers
kan een organisatie als de Kunstvereniging niet bestaan.
Wij zijn deze enthousiaste mensen veel dank verschuldigd.

Governance Code Cultuur
Kunstvereniging Diepenheim past de principes van Governance Code Cultuur toe.

Artistieke leiding / curatoren
Alexandra Landré en Nanette Kraaikamp vormden in 2019 de artistieke leiding
voor respectievelijk de gebieden ruimtelijke kunst en tekenkunst.
Gezamenlijk begeleiden zij inhoudelijk de Tuinen van Diepenheim en het educatieprogramma. Als artistieke leiding bepalen ze het inhoudelijk beleid van de
Kunstvereniging. Zij hebben het vigerende programmaplan 2018-2019 geschreven.
Het Mondriaan Fonds heeft dit plan goedgekeurd tot en met 2019.
In 2019 is een nieuw programma- en presentatieplan geschreven door Nanette
Kraaikamp, zakelijk leider Jacko Brinkman en Suzanne van de Ven, de laatste in
de rol van adviseur. Dit plan is toegekend voor het jaar 2020. Alexandra Landré
heeft afscheid genomen van de Kunstvereniging per 31 december 2019.

Zakelijke leiding
Sinds mei 2018 werkt Jacko Brinkman in deze functie. Hij heeft de professionalisering van de Kunstvereniging ter hand genomen. Speciale aandachtsgebieden
zijn fondsenwerving en communicatie.

Uitvoerende staf
Voorjaar 2018 is Yvonne Pierik als productieleider met haar werkzaamheden
begonnen. Zij werkt tevens als financieel administrateur.
Els de Witte is verantwoordelijk voor de PR van de Kunstvereniging.
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Personalia in 2019
Bestuur
Just Schimmelpenninck
Ton Besling
Lucie Bartel
Henk Heskamp
Willem van Bruggen
Mieke van Laarhoven
René Rosendal
Marcel Schroeten

Gastvrouwen en gastheren
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid (afgetreden in 2019)
lid
lid

Kunstvereniging Diepenheim werkt met een dertigtal vrijwilligers die als gastvrouw
en gastheer in de weekenden in de beide gebouwen de bezoekers ontvangen en
begeleiden.

Contactgegevens en colofon

Raad van advies
Jan Kristen
Arnoud Braat
Annelies van der Horst
Jan van IJzendoorn
Mieke van Tilburg
Jan Vedder

voorzitter
lid
lid
lid
lid (afgetreden in 2019)
lid (afgetreden in 2019)

Kunstvereniging Diepenheim

Betaalde staf
Artistiek leider ruimtelijke kunst
Artistiek leider tekenkunst
Zakelijk leider
Productieleider/administrateur
PR en communicatie
Technische Dienst
Secretariaat/coördinatie vrijwilligers

Drawing Centre Diepenheim

Alexandra Landré
Nanette Kraaikamp
Jacko Brinkman
Yvonne Pierik
Els de Witte
Frits Rietman
Gerry Voskamp

De Tuinen van Diepenheim

Werkgroep Tuinen
Marinus Aaftink, Sepp Bader, Ton Besling en Frans de Steur

Werkgroep Educatie
Janine Eshuis, Ilse Statius Muller, Wieke Teselink (coördinator), Karolien Blankers

Werkgroep Productie

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1
7478 AN Diepenheim
Telefoon: 0547 – 352 143

Jan Naafs, John Kerkdijk en vele invalkrachten
info@kunstvereniging.nl
www.kunstvereniging.nl
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Met dank aan

KUNSTVERENIGING

DIEPENHEIM

