‹

www.hengelosweekblad.nl

Hengelo's Weekblad · dinsdag 7 april 2015 · 13

Hengelo heeft hart voor amateurkunst
Onze stad kent enorm
veel amateurkunstenaars,
maar die werken meestal
alleen. Toch hebben
ook zij de behoefte aan
fysieke samenwerking,
inspiratie, adviezen en
verbondenheid. Weekendje
Amateur Kunst (WAK15) is
een landelijk evenement
dat dit mogelijk maakt; een
weekend per jaar waarin
alles en iedereen met een
passie voor kunst bij elkaar
komt.
Door Linda Meijer
Hengelo - “WAK is in 2000

begonnen als MAK (Maandje Amateurkunst), maar in
de vijftien jaar dat het bestaat teruggebracht naar een
weekend, omdat dat veel
doelmatiger bleek te zijn”,
aldus WAK-coördinator Simone Roerink. “Het weekend wordt dit jaar geopend
op 29 mei (16.00 uur) met
een amateurtentoonstelling,
die dit jaar tot 20 juni te zien
zal zijn in de Waterstaatskerk en de foyer van de Hengelose muziekschool.”
Tijdens het Weekendje Amateurkunst laat Hengelo zich
van haar beste kant zien. Er
zullen diverse culturele en
kunstzinnige projecten en
evenementen worden georganiseerd, maar de WAK-werkgroep doet en wil veel meer.

“We willen met onze kunst
zoveel mogelijk mensen
bereiken, maar ook zoveel
mogelijk kunstenaars met elkaar in verbinding brengen”,
legt Henri ter Brake - zelf abstract schilder - uit. “Kunstenaars hebben behoefte aan
een koepel, een platform en
ontmoetingsmomenten. Van-

Wak-werkgroep
wil kunstenaars
in stad met elkaar
samenbrengen
daar ons initiatief ‘Bomen
over Kunst’, waarbij de eerste bijeenkomst op 17 maart
jl. een groot succes was. We
hebben die avond veel van
elkaar geleerd en diverse tips
en trucs met elkaar uitgewisseld.” Niet alleen over technieken en materialen werd
gesproken, maar ook informatie over hoe je bijvoorbeeld jouw werk meer onder
de aandacht brengt, hoe je
een tentoonstelling of expositie organiseert of welke
workshops en musea zinvol
en inspirerend kunnen zijn
werden besproken.
Werkgroeplid Jenny Kollenaar, zelf realistisch schilder
van voornamelijk natuurgerelateerde onderwerpen,
draagt ook graag haar steentje bij: “Op de tentoonstelling zijn er diverse prijzen
te winnen voor de drie beste
kunstwerken, die door de
bezoekers worden bepaald.

Vlnr. Jenny Kollenaar, Jan Paskamp (maker schilderij) en Henri ter Brake, drie Hengelose amateurkunstenaars die samen met
Eugénie Krikhaar (Crea) en Simone Roerink (coördinator WAK15) de Hengelose werkgroep WAK15 vormen.

Op 20 juni worden de winnaars bekendgemaakt.”
Dat kunst toch vaak in de
genen zit bewijst amateurschilder Jan Paskamp: “Ik
schilder al mijn hele leven
en ben er echt mee grootgebracht. Mijn opa schilderde, mij vader schilderde
en mijn zoon is recentelijk
afgestudeerd aan de Rietvel-

dacademie en is nu beeldhouwer”, vertelt hij trots.
Kortom, kunst is er voor
iedereen en alle leeftijden.
Kunst is ondefinieerbaar,
dus schroom vooral niet je
werk en ervaringen te delen
met anderen.



Zie ook www.facebook.
com/wak.hengelo

Op dinsdag 21 april vindt er om 20.00 uur in brasserie So Nice in het Rabotheater de tweede bijeenkomst
plaats van ‘Bomen over Kunst’. Tijdens deze avond
kunnen Hengelose kunstenaars hun gedachten, tips
en ideeën over kunst met elkaar uitwisselen, maar ook
plannen maken om samen dingen te ondernemen en/of
te organiseren. Of je nu werkt met speksteen, brons, textiel of verf en canvas, iedereen is - zonder opgave - van
harte welkom. ‘Bomen over Kunst’ is ter voorbereiding
op WAK15, dat wordt gehouden van 29 t/m 31 mei.
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