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Vriendenborrel zeer geslaagd

Op 2 december hield Beeldend Gesproken speciaal voor de Vrienden
een preview en presale van ‘Klein Geluk’: kleine werken van onze kunstenaars
voor een schappelijke prijs.
Onder het genot van een hapje en een drankje was het een gezellige
bijeenkomst. Een aantal Vrienden hebben de gelegenheid aangegrepen om
elkaar weer eens te spreken. Bovendien was de expositie een succes. Er zijn in
een maand tijd 50 kleine werken verkocht voor een totaalbedrag van €2500,.

Een bijzondere Vriendendienst
Afgelopen november heeft onze Vriend Gee de Wilde een bijzonder cadeau
aan zijn partner Heleen van Deur gegeven. Zij is beeldend kunstenaar en kreeg
van hem de huur van de galerie voor een weekend cadeau. Dit betekende voor
de galerie een mooie expositie en inkomsten van de verhuur. Bovendien leert
het netwerk van Heleen Beeldend Gesproken beter kennen. Heleen heeft een
aantal van haar werken kunnen verkopen. Voor alle partijen was dit een
succesvolle actie!

Een nieuwe Vriend aan het woord Michaja Langelaan:
Ik ken Beeldend Gesproken al heel lang, maar pas vorig jaar werd ik op het
idee gebracht om Vriend te worden. Je denkt al gauw dat clubs die zo veel
vitaliteit uitstralen en zo geweldig veel organiseren het ook wel zonder steun
van buiten redden. Maar dat is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid.
Het terrein waarop Beeldend Gesproken zich begeeft is ruig en kwetsbaar
tegelijk. Ruig omdat de kunstwereld – zeker in post liberale tijden 
meedogenloos kan zijn en kwetsbaar omdat het werk van de meeste
kunstenaars zich niet vanzelf verkoopt. De kunstenaars van Beeldend
Gesproken lopen door hun wat onvoorspelbare gemoedstoestanden vaak nog
tegen extra barrières aan.
Beeldend Gesproken biedt hulp bij het slechten van die barrières en dat doet
ze met een bewonderenswaardige vasthoudendheid en creativiteit. Ik werd
over de streep getrokken om vriend te worden toen ik hoorde van het
Kunstenaarsfonds, waar kunstenaars een beroep op kunnen doen. Verf,
kwasten, doek en ook de minder orthodoxe materialen kosten veel geld. Hoe
kun je je vak uitoefenen als je die niet hebt?
Kunst is geen luxe. Kunst is noodzaak. Voor degene die het maakt en voor
degene die het koopt of leent. Ik hoop dat Beeldend Gesproken nog een lang
leven met vele goede vrienden is beschoren.

Beeldend kunstenaar Patricia van
de Camp kreeg steun van het
Kunstenaarsfonds

Van het Kunstenaarsfonds heb ik
een beeldscherm kunnen kopen,
waardoor ik mijn beroep als
kunstenaar/fotograaf kan uitvoeren.
Het afgelopen jaar heb ik een serie
portretten gemaakt van overlevers
van een zelfmoordpoging. Mijn doel
was een serie te maken van gewone

mensen. Er heerst een enorm taboe
op zelfdoding en een vreemde
beeldvorming over mensen die dat
meemaken. Ik wil laten zien wat het
betekent om te leven met zo'n
geheim. Dankzij jullie heb ik dit werk
kunnen maken.

Beeldend Gesproken/De Vrienden
hebben een nieuwe
penningmeester Geert Hoes:
Geert heeft een ruime ervaring als
accountant en is werkzaam bij
Amstelstad Accountants &
Adviseurs, waarvan hij mede
oprichter is. We zijn blij met zijn
komst.
Hij volgt Wim Martens op, die ons
helaas wegens drukke
werkzaamheden moest verlaten.
Hartelijk dank Wim voor je
consensieuze inzet voor Beeldend
Gesproken!

Save the date Beeldend Gesproken Kunstprijs
Op 6 mei zal de Beeldend Gesproken Kunstprijs weer worden uitgereikt aan
een van onze kunstenaars. Een deskundige en onafhankelijke vakjury zal zich
over de inzendingen buigen.
Het wordt een interessante bijeenkomst en natuurlijk krijgen de Vrienden een
speciale behandeling. Met hun donaties kan immers deze prijs driejaarlijks
worden uitgereikt. Nadere informatie volgt.

Ruimte huren?
Beeldend Gesproken heeft de prachtige galerieruimte te huur voor concerten, voorstellingen,
literaire avonden, feesten, vergaderingen etc. De ruimte is 92 m² en ligt op de begane grond aan
de inpandige passage in De Hallen.
Faciliteiten: wifi, piano en catering in overleg. Ruimte is rolstoeltoegankelijk.
Interesse? Mail naar: info@beeldendgesproken.nl
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