Jaarverslag 2017
In dit jaaroverzicht geven wij een verslag van onze activiteiten in 2017 en een doorkijk naar
onze activiteiten in 2018. De Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKC) wil zoveel mogelijk
inwoners in De Bilt in aanraking brengen met kunst en cultuur. Dat doen we op veel
verschillende manieren. En altijd met enthousiasme en passie voor cultuur in de brede zin,
voor jong en oud.
SKC kent drie projecten met een in het seizoen doorlopende programmering. Dat zijn de
ArtTraverse, het Filmhuis en het Cultuurpodium.
Grotere evenementen zijn het jaarlijkse tweedaagse huiskamerfestival Gluren bij de Buren
en het tweejaarlijkse Korenfestival.
Door samenwerking met onze partners Kunstenhuis, Bibliotheek Idea, Bilthovense
Boekhandel/Bouwman Boeken, Huize Gaudeamus en Bluck kunnen we veel activiteiten
aanbieden en is het publieksbereik van SKC aanzienlijk. De activiteiten in 2017 bij elkaar
opgeteld leverden zo’n 2450 bezoeken op. Het is wel zo dat het deels dezelfde bezoekers
zijn die aan activiteiten van SKC deelnemen.
Bestuur en vrijwilligers
Bestuur
Secretaris Marlies Vos heeft het bestuur verlaten en zij is in mei opgevolgd door Joke Lith.
Ook in mei is het bestuur uitgebreid met Marleen Lutters, met als speciaal aandachtsveld de
sociale media.
De samenstelling van het bestuur per december 2017 is als volgt:
Ellen Thier
Joke Lith
Sander de Vries
Margaret Steur
Marleen Lutters

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

SKC wordt in de Stichtingsraad van de Stichting Jumelage De Bilt – Coesfeld
vertegenwoordigd door Ankie Ruth.
SKC wordt in het “Breed beraad” van de Stichting Digitaal Museum De Bilt vertegenwoordigd
door Evert Bouws (ArtTraverse).
Vrijwilligers
SKC werkt met een groep zeer enthousiaste vrijwilligers van wie sommigen al meer dan 15
jaar aan SKC of -organisaties die in SKC zijn opgegaan, zijn verbonden. Er wordt door de
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vrijwilligers veel werk verzet. Er is een vaste kern die uit ruim 20 vrijwilligers (inclusief het
bestuur) bestaat en die activiteiten organiseert. Daaromheen is een groep van 15
vrijwilligers die op allerlei manieren wordt ingezet bij de uitvoering van activiteiten zoals
gastvrouw/-heer, bemanning van de kassa, fotograferen van evenementen etcetera. Het
vasthouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe, ook jongere vrijwilligers, is een
belangrijk aandachtspunt van het bestuur. In 2017 hebben zich verschillende nieuwe
vrijwilligers aangemeld.
Communicatie
De vernieuwde website van SKC http://www.skc-debilt.nl/ is gelanceerd met de start van het
nieuwe kunstseizoen in september. Tegelijkertijd werden we zichtbaar op de sociale media
via twitter en facebook. ArtTraverse heeft een eigen website die gekoppeld is aan de SKC
website en een eigen facebookpagina. Tien keer per jaar publiceren wij een digitale SKC
Nieuwsbrief met daarin opgenomen onze activiteiten voor de komende maand. Deze
nieuwsbrief gaat naar bijna 500 abonnees. Eind augustus overhandigden wij op de Open Dag
van het KunstenHuis in Theater Het Lichtruim onze nieuwe SKC programmaflyer seizoen
2017-2018 aan de wethouder van Kunst- cultuur en monumentenbeleid, Hans Mieras. Ook
hebben wij in intensieve samenwerking met het KunstenHuis en Bibliotheek Idea,
meegewerkt aan het boekje met het programmaoverzicht seizoen 2017-2018 van Theater
Het Lichtruim. Veel van onze activiteiten zijn in Theater Het Lichtruim geprogrammeerd en
door de krachten te bundelen op het gebied van communicatie, hopen we een groter en
breder publiek te kunnen bereiken.
Daarnaast verzorgen de verschillende projectgroepen publiciteit voor hun eigen projecten.
Dit gebeurt via de kanalen van SKC en samen met onze partners. Daarbij moet gedacht
worden aan uitnodigingskaarten (ArtTraverse), maar ook aan flyers, posters,
sandwichborden en spandoeken bij specifieke evenementen als het Korenfestival en Gluren
bij de Buren. Regelmatig worden er in de plaatselijke kranten en digitale media activiteiten
aangekondigd of wordt er verslag gedaan van activiteiten.
Alle activiteiten van SKC worden ook aangekondigd op www.cultuurindebilt.nl , de culturele
agenda voor alle culturele activiteiten in De Bilt.
Kunstmarkt
SKC had een eigen fleurige informatiekraam op de jaarlijkse Kunstmarkt in september in
het Van Boetzelaerpark. Via een folder met het programmaoverzicht voor het nieuwe
seizoen en de filmflyer, konden de talrijke bezoekers van de kunstmarkt kennis nemen van
het SKC programma.
SKC bestaat 25 jaar
Op 17 november 2017 vierden we het 25-jarig bestaan van SKC De Bilt, dat op 19 november
1992 werd opgericht. Voor de vrijwilligers was er een excursie naar het duurzaam
gerenoveerde a.s.r. gebouw in Utrecht, waar we een architectuur-rondleiding kregen en met
de conservator de kunstcollectie bekeken. Vervolgens was er een feestelijke bijeenkomst in
de serre van de Centrumkerk in Bilthoven, waar we samen met de SKC-vrijwilligers ruim 40
gasten konden verwelkomen, waaronder veel oud-Muzeprijswinnaars en oud-SKC
vrijwilligers. Voor velen was het een geanimeerde reünie.
SKC Muzeprijs
Tijdens de jubileumbijeenkomst is de SKC Muzeprijs uitgereikt aan Inge Fuijkschot, die zich
vele jaren buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de kunst- en cultuurbeleving in
onze gemeente. Inge is gedurende vele jaren als voorzitter het boegbeeld van SKC geweest.

2

Zij was betrokken bij de start van vele projecten van SKC zoals de gemeentelijke galerie
ArtTraverse, Gluren bij de Buren, Vergeten Kunst, het Korenfestival, het Muziekpodium en
het SKC Filmhuis. De prijs bestond uit het beeldje ‘Grand Fourmi’ van kunstenaar Frank
Eerhart.
Activiteiten in 2017
ArtTraverse exposities
De ArtTraverse projectgroep organiseert vier tentoonstellingen per jaar op het gebied van
hedendaagse kunst in de traverse van het gemeentehuis van De Bilt. De belangstelling van
kunstenaars om in de ArtTraverse te mogen exposeren is groot en de toelatingseisen streng.
Daardoor zijn de tentoonstellingen gevarieerd en van hoge kwaliteit. De kunstenaars die
exposeren zijn woonachtig in het hele land en de tentoonstellingen trekken behalve lokale
bezoekers ook landelijk de aandacht. Daarmee wordt De Bilt op de kaart gezet als
cultuurminnende gemeente. Elke tentoonstelling wordt op een zondagmiddag op feestelijke
wijze geopend met een gastspreker en soms een muzikaal intermezzo. Gemiddeld zijn er bij
de opening zo’n 80 bezoekers aanwezig. Bij de eerste en de laatste tentoonstelling zijn op
verzoek extra rondleidingen verzorgd. In 2017 vonden de volgende tentoonstellingen plaats:
 Udo Prinsen (fotografie), Casper Prager (objecten) en Hanne van Baarle (fotografie)
 Aad Berlijn (schilderijen) en Hans Hovy (beelden)
 Frank Eerhart (beelden en gedichten) en Jan Radersma (schilderijen)
 Dick Stapel (schilderijen, portretten en landschappen) en Evert van Kooten Niekerk
(beelden)
Filmhuis
In Theater Het Lichtruim wordt er iedere maand op de woensdagavond een film vertoond.
Met uitzondering van de maanden juli en augustus. Het zijn Arthouse films die zorgvuldig
worden geselecteerd. Met gemiddeld per avond 60 filmliefhebbers (en ook uitschieters van
boven de 100) begint zich een vaste groep bezoekers af te tekenen. Opvallend is het sterk
gestegen filmbezoek vanaf september. De elf films, kort ingeleid door filmmaker Jan
Ketelaars:
 Louder than Bombs
 De Helaasheid der Dingen
 Room
 An
 Im Labyrinth des Schweigens
 Youth
 Jimmy’s Hall
 Manchester by the Sea
 The other Side of Hope
 Toni Erdmann
 Jackie
Ook werden twee boekverfilmingen vertoond in samenwerking met Bibliotheek Idea. Deze
films werden uitgebreider ingeleid door neerlandica Bea Rigter. Het betrof de films:
 Tonio
 Beyond Sleep
Beide films leverden een volle zaal op, Tonio zelfs 130 bezoekers.
3

Cultuurpodium De Bilt
In het Cultuurpodium werken we samen met het KunstenHuis, Bibliotheek Idea, Huize
Gaudeamus en de Bilthovense Boekhandel/Bouwman Boeken. Samen organiseren we
kunstlezingen in een van de zalen van het Lichtruim, schrijvers-/literaire lezingen in Theater
Het Lichtruim, concerten in Huize Gaudeamus en een lezing in het kader van de maand van
de filosofie bij de Bilthovense Boekhandel.
Kunstlezingen
In de serie kunstlezingen zijn er vier lezingen in samenwerking met Bibliotheek Idea
gehouden. De twee lezingen in het voorjaar (op de donderdagochtend) en de eerste lezing
in het najaar zijn verzorgd door Mirelle Nunes, kunsthistorica.
 Kunst van de Islam, op verzoek van deelnemers aan eerdere lezingen
 Watteau, naar aanleiding van een spraakmakende tentoonstelling in het Teylers
Museum in Haarlem
In het najaar hebben we twee lezingen over eigentijdse kunst geprogrammeerd, op twee
donderdagavonden om daarmee mogelijk een breder publiek te trekken.
 WeerZien naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in Museum De Pont in
Tilburg, dat in 2017 zijn 25 jarig bestaan vierde.
 Glaskunst: materiaal en ambacht. Een bredere visie op glaskunst, met als aanleiding
de tentoonstelling van Maria Roosen in Kunsthal KAdE in Amersfoort. Deze lezing
werd verzorgd door Maaike Kramer en Marjolein Witte, beiden als docent beeldend
verbonden aan het KunstenHuis. De lezing was verrassend in vorm en inhoud en
werd door veel van de bezoekers hoog gewaardeerd.
Deze eerste drie lezingen trokken gemiddeld 25 bezoekers per lezing. Bij de laatste lezing
waren 35 bezoekers aanwezig, meest leerlingen van beide docenten, komend uit een
bredere regio dan De Bilt.
Lezingen in samenwerking met Bibliotheek Idea en de Bilthovense Boekhandel/Bouwman
Boeken
Het in februari geplande literair concert Bordewijk en de in maart geplande lezing van Griet
op de Beeck moesten door omstandigheden helaas worden geannuleerd. Griet op de Beeck
staat overigens in maart 2018 weer op het programma.
In april, de maand van de filosofie, gaf de eerste ‘Denker des Vaderlands’ Hans Achterhuis
een boeiende en met 40 bezoekers druk bezochte lezing in de Bilthovense Boekhandel. Zijn
boek Koning van Utopia waarin hij op zoek gaat naar alternatieven voor de ‘utopie van de
vrije markt’ stond daarin centraal.
Concerten
Samen met het KunstenHuis vond in november een concert van het Andiamo Trio plaats in
de sfeervolle ambiance van Huize Gaudeamus. Het kamermuziekconcert van de jonge
professionele musici werd door de ruim 25 bezoekers zeer gewaardeerd. Dit concert was het
eerste in een serie van drie zondagmiddagconcerten in seizoen 2017-2018 in Huize
Gaudeamus.
Gluren bij de Buren
Voor de negende keer heeft SKC in het derde weekend van maart het huiskamerfestival
Gluren bij de Buren georganiseerd. Vijfentwintig huizen in De Bilt en Bilthoven zijn
opengesteld voor een zeer gevarieerd aanbod van verschillende soorten muziek, kleinkunst,
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beeldende kunst en andere kunstzinnige uitingen van veelal amateur-kunstenaars. Voor het
exposeren van beeldende kunst is samenwerking gezocht met Kunstkring BeeKk. Voor het
eerst is ook een verzorgingshuis (Schutsmantel) opengesteld, dat met het jeugdstrijkorkest
jong en oud met elkaar verbond. Gluren bij de Buren is duidelijk een evenement dat
bewoners in de gemeente De Bilt op een laagdrempelige manier in aanraking brengt met
kunst en cultuur en tegelijkertijd inwoners met elkaar verbindt. De reacties van zowel
bewoners als optredende en exposerende kunstenaars waren onverdeeld enthousiast. In
totaal werden circa 500 bezoeken aan de huizen gebracht.
Korenfestival: Biltse Koren laten van zich horen
In april vond het tweejaarlijkse korenfestival plaats in het H.F. Wittecentrum. Acht koren
namen deel met 180 zangers, waarvan een koor uit onze jumelagegemeente Coesfeld. Geen
wedstrijd, maar een ontmoeting tussen koren onderling en hun presentatie aan het Biltse
publiek stonden voorop. Elk deelnemend koor kreeg een juryrapport uitgereikt. Het zangplezier spatte er die middag af en met een publiek van zo’n 400 toehoorders was het een
geslaagd evenement. In samenwerking met vrijwilligers van het Rode Kruis konden ook
ouderen uit Maartensdijk en omgeving van dit festival genieten.
Kindertheaterfestival
De Stichting Bluck organiseerde met SKC in januari in Theater Het Lichtruim het
Kindertheaterfestival Lichtruim op Hol. Een zondagmiddagprogramma met diverse artiesten
en (muzikale) optredens in zalen van Theater Het Lichtruim. Als hoogtepunt een
spectaculaire acrobatische en humoristische voorstelling van Wietske Vogels in de
theaterzaal. Met ruim 130 kinderen en hun ouders was het een heel geslaagd evenement.
Fondsenwerving
Fondsenwerving heeft ertoe geleid dat het K.F. Hein Fonds, a.s.r. en Mens en zijn Natuur
financieel hebben bijgedragen aan activiteiten.

Activiteitenplan 2018
1. ArtTraverse exposities
Vier exposities in de traverse van gemeentehuis Jagtlust.
2. Filmhuis
Circa tien voorstellingen met voornamelijk Europese Art Films. De boekverfilmingen
slaan duidelijk aan en enkele boekverfilmingen in samenwerking met Bibliotheek
Idea staan weer op het programma.
3. Cultuurpodium: kunst- en schrijvers-/literatuurlezingen
Het aantal kunstlezingen wordt beperkt en mogelijk vervangen door een aantal
schrijvers-/literatuurlezingen in samenwerking met Bibliotheek Idea en de
Bilthovense Boekhandel/Bouwman boeken.
4. Cultuurpodium: concerten
In samenwerking met het KunstenHuis en Huize Gaudeamus staan in het voorjaar
twee concerten geprogrammeerd, voor het najaar zijn we nog in overleg.
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5. Gluren bij de Buren
De tiende editie van dit jaarlijkse festival zal in maart plaatsvinden. Op
tweeëntwintig adressen zullen de deuren gastvrij geopend worden voor artiesten en
hier en daar beeldende kunst.
6. Korenfestival
Het tweejaarlijkse festival staat voor 2019 weer op de rol.
7. SKC Muze prijs
Wij zijn voornemens deze prijs in het vervolg tweejaarlijks (2019) uit te reiken.
Verder beraden wij ons samen met andere, mogelijk nieuwe partners, op nieuwe projecten
vanaf seizoen 2019-2020.
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