Jaarverslag 2017
Stichting Kunst & Cultuur Kleine Kerk Steenwijk
In 2017 hebben we 3 exposities georganiseerd en 1 concert.
‘Mei’-Expositie: Alle mensen! 24 t/m 27 april
Exposanten: Gerrit Spijker, Joke Schepers en Anne Mercker
Opening zaterdag 22 april, door Christien Westerik, antropoloog Hogeschool Viaa Zwolle en muzikale
bijdrage door Bas Spitzen, gitaar.
Tijdens de expositie hebben we de bezoekers hun voorkeur 1 t/m 3 aan laten geven, de zogenaamde
publieksparel. In deze expositie kreeg het werk ‘De Stad’ van Anne Mercker de meeste stemmen en
is dus uitgeroepen tot PublieksParel.
Aantal bezoekers: 413, tijdens Koningsdag waren er onverwacht veel bezoeker, 165 ; (mei 2016: 221,
mei 2015: 395, waarvan 100 i.v.m. openstelling tijdens de Bijbelstudiedag, mei 2014: 251).
Er is één werk van Anne Mercker verkocht.
Zomer-Expositie: Natuurlijk!? 19 juli t/m 23 augustus
6 woensdagen
Exposanten: Sara Muis, Maartje Roos en Anneke Bloema
Opening zaterdag 15 juli, door Willem Willemsen (docent fotografie VUSO) en muzikale bijdrage van
Eline Bakker zang bij piano.
Door de bezoekers werd ‘Stoel met bidprentje en kruis’ van Anneke Bloema aangewezen als
PublieksParel.
Tijdens de eerste vijf woensdagen zijn er orgelconcerten georganiseerd: Gerrit Hoving, Leendert
Verduijn, Liene Madern-Stradina (Letland), Carl Visser, Harm Woltjer.
Aantal bezoekers: 681; (zomer 2016: 599, zomer 2015: 662 en zomer 2014: 704).
September-expositie; Rijk aan Kleur 4 t/m 10 september
Exposanten: Ina Davids, Geery Staal en Mariet Rankenberg.
Opening door Luc Greven, voorzitter Stichting Kopje Cultuur en muzikale medewerking door Marilin
Jonkman, viool en Gerrit Jan Rutgers, piano.
Door de bezoekers werd ‘Songbird’ van Mariet Rankenberg de meeste stemmen en is daarmee de
PublieksParel van september 2017.
Zondag 10 september was de kerk/expositie open ivm Open Monumentendag. Er zijn 50 bezoekers
geweest.
Het totaal aantal bezoekers was 615: september 2016: 807; september 2015: 829, en september
2014: 350.
Bijzondere openstellingen
De laatste jaren is de kerk open op de monumentenzondag. Er komen vrij veel bezoekers op de
zondagen, meer dan op de andere dagen. De bezoekersaantallen voor de zaterdag zijn altijd heel erg
hoog omdat we dan mee doen met Kopje Cultuur. De bezoekers komen dan vooral voor de
verschillende muziekgroepen. Dit jaar traden er vijf groepen op: Karin Slomp met haar Zangwinkel,
COV Steenwijk, Chr. Gemengd Koor Steenwijk, de dansgroep van Melissa Mendel en het klarinet
ensemble KlasMo.
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Concerten
Hebben we in 2016 zes concerten gerealiseerd, dit jaar is het bij één gebleven.
Ellen Steffers en .. : zaterdag 11 november
‘Tussen de schuifdeuren’ was een gevarieerd programma met Gerry Jetten (zang), Joop Schellekens
(piano), Hanne Steffers (cello) olv Ellen Steffers-Dekker. Aan de hand van een PowerPoint presentatie
werden we door de muziek geleid met o.a. werk van Piatti, Vivaldi, Cassadó. Het concert werd
afgesloten met een ode aan de maand mei in het Fries gezongen door Gerry Jetten.
Aantal bezoekers: 45
Plannen met Kunstkring Steenwijk?
In het verslagjaar hebben we de mogelijkheden om samen te werken met de Kunstkring Steenwijk
onderzocht.
Financiën
We hebben ook dit jaar weer voldoende adverteerders/sponsors (22) kunnen vinden voor onze
programmaboekjes. Naast een klein, maar toenemend, aantal donateurs komen de opbrengsten uit
verkooptafel, giften en collecten. De opbrengsten van de verkooptafel zijn nagenoeg nihil. Het enige
dat goed loopt zijn de kaarten die gemaakt worden van de geëxposeerde werken.
Het aantal donateurs is gestegen van 12 naar 15.
We zijn dankbaar dat we voor de exposities steeds een beroep hebben kunnen doen op
gemeenteleden, waardoor we de kerk steeds hebben kunnen openstellen voor publiek. Deze relatief
grote groep trouwe suppoosten (25) maakt het mogelijk dat er tijdens de exposites altijd twee
personen aanwezig zijn.
Ook zijn we de beheerder dankbaar voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten en alle
medewerking die we hebben gehad.
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