PubArt

Jaarverslag 2020
1

Jaarverslag 2020
Inhoud
Bestuur / Doel
Voorwoord
Kindertentoonstellingen
PubArt Tijdschrift
Website & social media
Publicaties
PubArt bijeenkomsten
Financien
Tentoonstellingen bezocht
Ontwerpen kunstenaars
Samenwerkingsverbanden

Bestuur
Voorzitter:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

2
2
3
4-5
6
6
6
6
6
7
7
7

Elganan jelsma
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Doel
De stichting PubArt heeft als doel:
het zichtbaar maken van kunst, cultuur en kunstenaars én om problematiek
in de samenleving op een nieuwe manier te benaderen. Wij proberen dit te
realiseren door het organiseren van tentoonstellingen, activiteiten, producten
en publicaties.

Opmaak Jaarverslag: Elganan Jelsma
Afbeelding op de voorzijde: land art object van Hester Pilz in Eb
Afbeelding op de achterzijde: land art installatie van Rolina Nell in Eb
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Voorwoord
2020 was een raar jaar en staat voor bijna iedereen in het teken van het corona virus. Ook PubArt kon daar niet omheen. Veel activiteiten in de kunst- en
cultuursector zijn stopgezet of afgeblazen.
Zo zijn er bijna geen tentoonstellingen bezocht, aangezien veel musea een
groot deel van het jaar dicht waren en men werd verzocht zoveel mogelijk
thuis te blijven. En ook wij hebben daar gehoor aan gegeven.
Uiteraard gaat gezondheid voor alles!
De doelgroep waarvoor nog het meest mogelijk was, waren de kinderen! Zij
hadden geen 1,5 meter afstandsregel. Daarom is er nog wel een verkleinde
reis-editie van de Waanzinnige Boomhut op het Waterliniemuseum geplaatst
en een Nurdius Maximus in Museum Hoge Woerd.
Ondertussen werd er gewerkt aan het Kinderboek rond het thema Nieuwe
Hollandse Waterlinie, een project van Elganan Jelsma en Rob Schultheiss. Voor
dit boek is in november/ december een crowdfundingsactie opgezet bij VoordeKunst. Ook zijn er enkele subsidies voor binnen gehaald. Voor het vervolg
op dit kinderboek, het boek over het rampjaar 1672, de Oude Hollandse Waterlinie, die eind 2021 moet verschijnen, is ook al een subsidie binnen gehaald
van de provincie Zuid Holland.
De kinderboeken gaan ook dienen als inspiratie voor twee nieuwe kindertentoonstellingen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is gekozen voor 2021 omdat
deze dan hopelijk Unesco werelderfgoed wordt. De Oude Hollandse Waterlinie is voor 2022, aangezien het dan 350 jaar geleden was dat de waterlinie
ontstond tijdens het rampjaar 1672. Er zijn al enkele kunstenaars aan het
schetsen en ontwerpen.
In dit jaarverslag toch nog foto’s van onze projecten. We hopen dat 2021 een
ander jaar gaat worden.

Voorzitter Elganan Jelsma
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Kindertentoonstellingen
De Waanzinnige Boomhut
Om toch nog iets te kunnen realiseren voor kinderen, is de reis-editie van ‘De
Waanzinnige Boomhut’ tevoorschijn gehaald en geplaatst op het Waterliniemuseum. Dit is gelegen op Fort bij Vechten en daardoor kon er steeds voldoende afstand worden gerealiseerd. Als het binnen te druk werd konden de
kinderen even lekker buiten spelen op de schommels van Chiel Kuijl.
Slotstad TV heeft opnames gemaakt en ook op Instagram is veel content van
bezoekers geplaatst.
De reuzespin (Betsy Pullen), de haai om te opereren (Sacha Wendt), de babydinosaurus (Bas Jelsma). de Fafoflufs (Elganan Jelsma), de bananenvergroter
(Rob Schultheiss) en het poezenhuis en combi-spel (Rivka van Neerbos) waren
te zien.
Deze reiseditie kan hopelijk de komende jaren ook op scholen en in bibliotheken geplaatst worden, eventueel in nog meer afgeslankte vorm of delen van
de expo. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd om te lezen en hun fanrasie
te gebruiken. Juli-sept. 2020, Waterliniemuseum fort bij Vechten te Bunnik.
Nurdius Maximus
Ook was deze zomer een reis-editie van Nurdius Maximus (Romeinen) op Castellum Hoge Woerd te Utrecht te zien. Website: Kindertentoonstellingen.nl
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PubArt tijdschrift

Publicaties

Er is in 2020 geen digitaal Kunsttijdschrift verschenen.
ISSN nummer: 2211 - 3401
In oktober 2020 hebben we wel een nieuwsbrief via Laposta verstuurd. We
hebben 405 relaties voor de nieuwsbrief.

Er zijn begeleidende boekjes gemaakt bij de kindertentoonstellingen en filmpjes
Vier de vrijheid
van de Kinder Doe Expo’s De Waanzinnige Boomhut en Nurdius Maximus. Via
in het Waterliniemuseum
een link op kindertentoonstellingen.nl zijn ze op YouTubeopteFort
zien.
bij Vechten

Website & Social Media
De website wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Er staan gegevens
over de Stichting op en actueel nieuws en een overzicht van activiteiten. De
webiste is inmiddels bijna 51.000 keer bekeken!
www.pubart.nl
Verder is er een Facebookpagina, waarop alle activiteiten, evenementen en
tentoonstellingen worden gecommuniceerd: www.facebook.com/pubart/
Voor de activiteiten worden evenementen aangemaakt. Er zijn 384 volgers.

lijkste
iende
Kindvr um van
muse
t!
Utrech
2020

Wij starten het fortenseizoen weer met veel leuke activiteiten. Zo kun je een schuilplaats (soort bunker op schaal)
beschilderen, zijn er rondleidingen en speurtochten en
kun je natuurlijk een VR- parachutesprong maken!
Bekijk de website en volg ons op Facebook!

PubArt Bijeenkomsten

Er zijn dit jaar geen PubArt bijeenkomsten geweest
aangezien samenscholing
www.waterliniemuseum.nl
niet gepast was. In september was er nog wel een klein festival in Fabrique
Ludique in Hilversum, waar we Fafoflufs en vrijheidsrokken hebben getoond.

Financiën
In 2020 hebben we onkosten gemaakt voor onderhoud aan enkele kindertentoonstellingen. Verder is er subsidie aangevraagd voor twee kinderboeken: de
eerste over de NHW en de tweede over de OHW. Er is dus een goed positief saldo,
maar dat moet worden gereserveerd voor 2021, waarin veel van de kosten zullen
vallen.  Van de provincie Zuid Holland is 10.000,- euro ontvangen voor het kinderboek over de OHW. Van de Lakeland foundation is 2.500,- ontvangen en het
Nengermanfonds heeft een bedrag van 1.500,- toegezegd voor het kinderboek
over de NHW. Om ook meer draagvlak te creëren is er in november bij VoorDeKunst een crowdfundingsactie gestart voor het kinderboek. Daarmee is 800 euro
opgehaald.
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Tentoonstellingen bezocht

Ontwerpen kunstenaars

In 2020 bezochten we slecht 3 exposities: Mode op de bon in januari in het
Verzetsmuseum te Amsterdam, Boudoir in het Zilvermuseum te Schoonhoven
en de Land Art expo Eb op Schokland in de polder.

Omdat er weer twee nieuwe kindertentoonstellingen in de maak zijn, zijn
kunstenaars al begonnen met ontwerpen! Zie ook: kindertentoonstellingen.nl

Betsy Pullen

Rivka van Neerbos

Karin van der Molen in Eb

Samenwerkingsverbanden

Sigrid Hamelink in Eb

Er is met diverse partijen samengewerkt:
Het Waterliniemuseum, Museum Hoge Woerd, Defensie, Biga-groep, Fabrique
Ludique, Greenbeard Studio en natuurlijk vele kunstenaars!
Gemeente Hilversum: Ook dit jaar hebben we met de cultuurraad van Hilversum
gesproken. Men was erg enthousiast over onze projecten en raadde ons weer
aan, vaker subsidie aan te vragen, maar dan wel voor een project in HIlversum.
Jeffry Koopman in Eb
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