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De eerste helft van 2021 hebben we niet veel kunnen doen door de maatregelen rond Covid19.
Ondanks dat hebben we nog twee exposites kunnen organiseren en één concert.
‘Zomer’-Expositie: De Ruimte van 7 juli – 18 augustus
Tijdens deze expositie hebben de kunstenaars die voor mei 2020 en mei 2021 toegezegd hadden
eindelijk hun werk kunnen exposeren. De expositie is samengesteld door Marijke Braad, Geeske
Bangma en Annewil Jansen.
De opening was 3 juli door Chris Braat, Gebiedsmanager Weerribben-Wieden, Natuurmonumenten.
De muzikale bijdrage was van Henk Braad, orgel.
Door de bezoekers werd ‘Meenthegaten Weerribben’ van Marijke Braad aangewezen als
PublieksParel.
Aantal bezoekers: 601, gemiddeld 81 per expositiedag; zomer 2020: 318 (coronadip); zomer 2019:
516 (gem. 86); zomer 2018: 508; zomer 2017: 681;
In verband met de beperkende maatregelen rond Covid19 zijn er geen orgelconcerten aangeboden.
September-expositie: Perspectief van 2 - 25 september
In tegenstelling met andere jaren was dit een fotografie tentoonstelling. De exposanten waren Ina
Vrinsen, Jolanda Vermaire en Sonny Lie.
De officiële opening werd verricht door Niko van der Klugt, Fotograaf/kunstenaar en voorzitter
Commissie Beeldende Kunst gemeente Steenwijkerland. De muzikale bijdrage werd gebracht door
Marysia van der Veen, met zang en gitaar.
Door de bezoekers kreeg één van de werken van Ina Vrinsen, ‘Lantern’ de meeste stemmen en is
daarmee de PublieksParel van september 2021.
Zaterdag 11 september, tijdens de Open Monumentendag, waren er geen optredens in het kader van
Kopje Cultuur. Zondag 12 september was de kerk/expositie open ivm Open Monumentendag. Er zijn
70 bezoekers geweest.
Het totaalaantal bezoekers was 585. Dit is aanzienlijk meer dan andere jaren wanneer de bezoekers
van Kopje Cultuur op de zaterdagmiddag niet meegeteld worden. 2020: 262; 2019: 230; 2018: 246;
Concerten
In 2021 hebben we in de Kleine Kerk één concert kunnen aanbieden. Zaterdag 14 augustus speelde
het romantische harp-fluit duo Marije Vijselaar en Linda Speulman werken van Faure, Ravel en
Piazzola. Er waren 50 bezoekers. Zowel voor de musici als voor de meeste bezoekers was dit het
eerste concert sinds anderhalf jaar. Het enthousiasme was groot, vooral door de kwaliteit van het
spel van het harp-fluit duo.
Financiën
We hebben dit jaar weinig adverteerders bereid gevonden om ons te ‘sponsoren’. Doordat we maar
twee exposites konden uitvoeren hebben we deze adverteerders minder laten betalen.
Het aantal donateurs is verminderd. De verkoop van de kaarten, die gemaakt worden van de
geëxposeerde werken, loopt goed.
Doordat onze uitgaven ook bescheiden waren hebben we toch nog een positief resultaat kunnen
boeken.
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We zijn dankbaar dat we voor de exposities steeds een beroep kunnen doen op gemeenteleden die
beschikbaar zijn als suppoost. Deze relatief grote groep trouwe suppoosten (30) maakt het mogelijk
dat er tijdens de exposites altijd twee personen aanwezig zijn.
Ook dank aan de beheerder van de Kleine Kerk voor het beschikbaar stellen van de faciliteiten en alle
medewerking die we ook dit jaar weer hebben gehad.
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