KUNSTROUTE:
De 14e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren 2018 vindt dit jaar plaats op:
vrijdag 27 juli van 11-17 uur
zaterdag 28 juli van 11-17 uur
zondagmiddag 29 juli van 13-17 uur
GEMEENTEN:
Sinds de KCRMW 2016 doen de volgende gemeenten aan de route mee:
Serooskerke, Grijpskerke, Gapinge en Sint Laurens.
CULTUREEL ERFGOED:
Sinds de KCRMW van 2016 hebben wij naast kunst ook meer cultureel erfgoed bij de route
betrokken.
Dit houdt o.a. in dat alle historische dorpskerken mee doen aan de route. Ook op zondagmiddag.
In de kerken kan ook worden geëxposeerd.
Tijdens de zondag van de Kunstroute (29 juli) zal er een speciale kerkdienst zijn in de
Michaëlskerk, waarna er een wandeling is van de kerk naar het Jacob Cats kasteeltje aan de
Jacob Catsweg te Grijpskerke, waar gezamenlijk koffie kan worden gedronken.
Het Jacob Cats kasteeltje is op zaterdag 28 juli geopend. Een aantal dichters (waaronder de
stadsdichter van Middelburg) zullen groepen van 15 bezoekers binnenlaten om aldaar een
aantal gedichten voor te dragen.
Her en der zal er nog meer Cultureel erfgoed geopend zijn, waar ook kan worden geëxposeerd.
HET THEMA:
Het thema dit jaar is JACOB CATS (1577-1660). Jacob Cats was eenenveertig jaar toen hij in
1618 (400 jaar geleden dus) debuteerde met zijn ‘Silenus Alcibiadis, sive Proteus’, later Sinneen minnebeelden genoemd. In deze tijd woonde Jacob Cats in Zeeland en had hij een buitenhuis
op Grijpskerke (het kasteeltje). Ick had een buytenhuys niet verre van de stadt, Daer ick en mijn
gesin een wijl in stilte sat [...].
Een webpagina met citaten van Cats kunt u hier vinden.
Mochten bij u de links niet werken, dan kunt u via Google makkelijk aan informatie over Jacob
Cats komen.
Er wordt van u verwacht dat u tenminste één kunstwerk maakt aan de hand van het thema. Dit
kunstwerk zal in een overzichtstentoonstelling worden tentoongesteld.
De tekst of citaat, waarop uw kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling is geïnspireerd, dient
u bij uw kunstwerk in te dienen. Deze tekst zal bij uw kunstwerk worden vermeld. Daarnaast
komt er bij uw kunstwerk uw naam en locatie te staan, waar u tijdens de kunstroute staat.
Geen kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling houdt in dat u ook niet meedoet aan de
KCRMW 2018.
Eventuele meerdere kunstwerken met dit thema kunt u bij uw verdere collectie tentoonstellen.
OVERZICHTSTENTOONSTELLING:
De overzichtstentoonstelling wordt georganiseerd in (en in samenwerking met)
de Michaëlskerk in Grijpskerke. Deze zal geopend zijn in de maanden juli en augustus op
woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Dat betekent dat we dit jaar t.b.v. het drukwerk echt
uiterlijk eind april alle details van u moeten ontvangen, inclusief een goede foto van een
kunstwerk. Het kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling dient voor zaterdag 16 juni gereed

te zijn. De exacte plaats en tijd waar u het kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling kunt
inleveren, verneemt u tegen die tijd. Er zijn schildersezels, consoles en tafels in de kerk
aanwezig. De opstelling in de kerk geschiedt in overleg met de kerkbeheerder. Na de kunstroute
zullen we er voor zorgen dat er in de maand augustus in de kerk een overzicht is inzake de
kunstwerken en kunstenaars met evt. e-mail adres of website.
OPENING:
De opening van de overzichtstentoonstelling zal plaatsvinden op zaterdag 07 juli 2018 om
15:00 uur en zal gedaan worden door Jan Peter Balkenende, de 3e Zeeuwse Premier van
Nederland.
De opening van deze tentoonstelling zal geschieden in samenwerking met de Zeeuwse
Bibliotheek. In de Zeeuwse Bibliotheek zal, tegen de tijd dat de kunstroute gaat plaatsvinden,
aandacht worden geschonken aan de KCRMW 2018.
Inmiddels is bekend dat er tijdens de opening diverse creatieve/muzikale inbreng is welke in
relatie staat tot Jacob Cats.
AANMELDEN:

Op de volgende link https://enquetemaken.nu/r/2vzby treft u het aanmeldingsformulier aan
voor uw deelname aan de KCRMW 2018.
Het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Maar voordat u begint, kunt u wellicht
eerst een beschrijving maken van uw kunstwerk en uzelf. Deze tekst wordt gevraagd in vraag
17. Deze tekst komt op de KCRMW website. Als u deze vooraf in WORD maakt, hoeft u deze
alleen maar te kopiëren en in vraag 17 te zetten.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 april 2018. Het bestuur zal in april/mei de voorlopige
indeling van de kunstenaar(s) en locatie(s) bekendmaken.
Ook als u zich al eerder per e-mail heeft opgegeven, vragen wij u om toch nog gebruik te maken
van het aanmeldingsformulier.
Dat maakt het voor onze administratie overzichtelijk.
U kunt het inschrijfgeld ad € 65,- overmaken op de rekening van de KCRMW:
NL77RABO0117589926 t.n.v. KCRMW te Serooskerke. Alleen na ontvangst van het
deelnamebedrag zal uw aanmelding in behandeling worden

VERPLICHTINGEN:






U verplicht zich om tenminste 30% nieuw werk te exposeren ten opzichte van vorige
exposities tijdens de KCRMW. Bedenk ook: Minder is Meer. U hoeft niet al uw werk
te exposeren.
U verplicht zich uiterlijk 16 juni een kunstwerk, geïnspireerd op een tekst of citaat
van Jacob Cats, gereed te hebben voor de overzichtstentoonstelling.
U verplicht zich aanwezig te zijn op de locatie tijdens de openstelling van de KCRMW
van 27 tot en met 29 juli 2018.
U heeft het inschrijfgeld ad € 65,- overgemaakt op rekening van de KCRMW. Ons
bankrekeningnummer is NL77RABO0117589926 t.n.v. KCRMW te Serooskerke. Alleen
na ontvangst van het deelnamebedrag zal uw aanmelding in behandeling worden
genomen. Uiteraard wordt het deelnamebedrag teruggestort indien u niet wordt
geplaatst.







U stuurt separaat een foto van u zelf en een foto van uw werk
naar info@kcrmw.nl Alleen na ontvangst van de foto's en van uw c.v. (zie hiervoor
vraag 17 op pagina 3 van het aanmeldingsformulier) zal uw aanmelding in
behandeling worden genomen. De foto van uw kunstwerk mag door de KCRMW voor
promotionele doeleinden worden gebruikt, uiteraard met bronvermelding.
U geeft met het aanmeldingsformulier toestemming om uw naam, kunstvorm, adres,
emailadres en websiteadres (indien aanwezig) te vermelden in het programmaboekje
en op de KCRMW website.
Let op: de KCRMW is niet aansprakelijk voor schade aan uw kunstwerk.
U bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade op de expositielocatie. De
KCRMW beveelt daarom een WA-verzekering aan.

WEBSITE:
Alle informatie over de kunstroute zal ook op de KCRMW website worden geplaatst.
We zijn druk bezig om deze te actualiseren.

