Jaarverslag 2018
In dit jaaroverzicht geven wij een verslag van onze activiteiten in 2018 en een doorkijk naar
onze activiteiten in 2019. 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 2018 waren goed
voor zo’n 2400 bezoeken. Het SKC-Filmhuis is met bijna 900 bezoeken de koploper, samen
met de tentoonstellingen en rondleidingen van de werkgroep ArtTraverse met ruim 800
bezoeken. Naar schatting trok het evenement Gluren bij de Buren ruim 400 bezoekers.
Voor een deel zijn het weliswaar dezelfde bezoekers die aan activiteiten van SKC deel
nemen, maar dat neemt niet weg dat het publieksbereik aanzienlijk is.

Bestuur en vrijwilligers
Bestuur

Vanaf 1 april is Adriaan Klaasse onze penningmeester en heeft Sander de Vries
opgevolgd, die per 1 mei het bestuur heeft verlaten.
Onze secretaris, Joke Lith, heeft per 1 november afscheid genomen va ons bestuur. Zij heeft
zich behalve voor het secretariaat ook enthousiast ingezet voor de kunstlezingen.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 is als volgt:
Ellen Thier
Margaret Steur
Adriaan Klaasse
Marleen Lutters

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
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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
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 vrijwilligers die
zich op diverse manieren inzet 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 vrijwilligers, is een aandachtspunt van het bestuur.
Communicatie
SKC heeft een eigen website http://www.skc-debilt.nl/ die actueel wordt gehouden met alle
activiteiten. Ook zijn we zichtbaar op de sociale media via twitter en facebook. ArtTraverse
heeft een eigen website http://arttraverse.nl/ die gekoppeld is aan de SKC website en een
eigen facebookpagina. Tien keer per jaar publiceren wij de digitale SKC Nieuwsbrief
KUNSTzinnig met daarin opgenomen onze activiteiten voor de komende maand. Deze
nieuwsbrief gaat naar bijna 500 abonnees. Wij publiceerden een eigen flyer met onze SKCactiviteiten voor het seizoen 2018-2019. Ook hebben wij in samenwerking met het
KunstenHuis 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.

Activiteiten in 2018
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 bij de ArtTraverse te mogen exposeren is groot en de toelatingseisen streng.
Daardoor zijn de tentoonstellingen gevarieerd en van hoge kwaliteit. De professionele
kunstenaars die exposeren zijn woonachtig in het hele land en de tentoonstellingen trekken
behalve lokale bezoekers ook landelijk de aandacht. Daarmee wordt de gemeente De Bilt op
de kaart gezet als cultuur minnende gemeente.
Elke tentoonstelling wordt op een zondagmiddag op feestelijke wijze geopend met een
gastspreker en soms een muzikaal intermezzo. Gemiddeld zijn er bij de openingen ruim 100
bezoekers aanwezig. Door de projectgroep ArtTraverse zijn ook 5 extra rondleidingen
verzorgd waar de kunstenaars bij aanwezig waren. In 2018 vonden de volgende
tentoonstellingen plaats:
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Thea Figee (glasobjecten, grafiek en schilderijen) en Marie-José Robben
(schilderijen)
Sanne van Tongeren (beelden) en Nelleke Brons (schilderijen)
Mieke de Waal (schilderijen, ‘soft sculptures’, staal & brons)
Truus Werners (schilderijen) en Marie-José Wessels (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 bezoekers kunnen we rekenen op een
vrij vaste groep filmliefhebbers. De tien films, kort ingeleid door filmmaker Jan Ketelaars zijn:
 La Fille Inconnue
 I, Daniel Blake
 20th Century Women
 Storm
 Dorst
 Moonlight
 The Square
 On Body and Soul
 Wind River
 Darkest Hour
Ook werden twee boekverfilmingen vertoond in samenwerking met Bibliotheek Idea. De
boekverfilmingen trekken gemiddeld zo’n 130 bezoekers. Deze films werden ingeleid door
Bea Rigter/Bibliotheek Idea. De vertoonde films:
 Boven is het stil
 Vele Hemels boven de Zevende
Cultuurpodium De Bilt
Onder de vlag van het Cultuurpodium werken we samen met het KunstenHuis, Bibliotheek
Idea, Huize Gaudeamus en de Bilthovense Boekhandel/Bouwman Boeken. We
organiseerden een kunstlezing in de bibliotheek, een schrijverslezing en vertelvoorstelling in
Theater Het Lichtruim en een concert in Huize Gaudeamus.
Kunstlezing en een vertelvoorstelling
In samenwerking met Bibliotheek Idea is er in het voorjaar een kunstlezing gehouden,
verzorgd door Mirelle Nunes, kunsthistorica:
 Morandi en Bologna, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in museum
Belvédère in Heereveen.
Het aantal bezoekers was met 15 gering.
In het najaar hebben we een vertelvoorstelling geprogrammeerd: Who runs the World?
door Esther Kornalijnslijper
Deze voorstelling werd door 55 mensen bezocht.

3

Schrijverslezing in samenwerking met Bibliotheek Idea en de Bilthovense
Boekhandel/Bouwman Boeken
In maart, tijdens de Boekenweek, gaf Griet Op de Beeck , gevierd auteur en schrijfster van
het boekenweekgeschenk 2018, een lezing in Theater het Lichtruim over haar werk. De zaal
zat met 125 bezoekers nagenoeg vol.
Concerten
In samenwerking met het KunstenHuis vonden er drie kamermuziekconcerten plaats in de
serie zondagmiddagconcerten, in de sfeervolle ambiance van Huize Gaudeamus:
 Maaike Roelofs: Tussen Tijd en Altijd (liederenprogramma)
 Blaaskwintet DWARL
 Ensemble d’Orion (kamermuziekensemble met drie strijkers en piano)
Deze concerten telden gemiddeld 30 bezoekers.
Gluren bij de Buren
Voor de tiende keer heeft SKC in het derde weekend van maart het huiskamerfestival Gluren
bij de Buren georganiseerd. Tweeëntwintig privé-huizen, maar ook een verzorgingshuis,
Weeshuis van de Kunst, woongroepen Lugtensteyn en villa Sandwijck en Huize Gaudeamus
stelden zich open. Alle gelegen in De Bilt en Bilthoven. Het aanbod was zeer gevarieerd met
verschillende soorten muziek, kleinkunst, beeldende kunst en andere kunstzinnige uitingen
van veelal amateur-kunstenaars. Voor het exposeren van beeldende kunst is samenwerking
gezocht met Kunstkring BeeKk. 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 bezoekers als
optredende en exposerende kunstenaars waren onverdeeld enthousiast. In totaal trok het
festival ruim 400 bezoekers.
Financiën
De activiteiten van SKC kunnen plaatsvinden dankzij een gemeentelijke subsidie c.q.
bijdrage. Voor het evenement Gluren heeft crowdfunding (vrijwillige bijdrage) een
aanzienlijk bedrag opgeleverd. In het verslagjaar is geen beroep gedaan op fondsen. De
bezoekersbijdragen voor de activiteiten binnen het Cultuurpodium zijn niet kostendekkend.
Activiteitenplan 2019
Met ingang van seizoen 2019-2020 zal een aantal activiteiten van SKC worden beëindigd.
Het zijn activiteiten die onder de vlag van het Cultuurpodium worden georganiseerd: kunst-,
schrijvers- en concertlezingen, kamerconcerten in Huize Gaudeamus en overige
voorstellingen. Er zijn meerdere, veelal met elkaar samenhangende redenen waarom het
bestuur van SKC deze beslissing heeft genomen. We noemen o.a. het veranderde speelveld:
nieuwe (vaak professionele )aanbieders dienen zich aan en al dan niet daarmee
samenhangend is er een teruglopende belangstelling voor de activiteiten die SKC
organiseert. Het aanbod van deze activiteiten is slechts interessant voor een smalle
doelgroep en de inhoudelijk toegevoegde waarde van SKC is gering. Niet in de laatste plaats
moeten we de sterke afname van het aantal beschikbare vrijwilligers noemen. Het is steeds
moeilijker voor langere perioden een beroep te doen op vrijwilligers. Dit is overigens een
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meer algemeen probleem in vrijwilligersorganisaties. Op projectbasis zijn iets makkelijker
vrijwilligers beschikbaar.
Positiever geformuleerd zou je ook kunnen stellen dat met het opbloeien van allerlei
culturele evenementen in gemeente De Bilt onze missie vanaf de oprichting van SKC 25 jaar
geleden: ‘mensen naar de kunst brengen en de kunst naar de mensen’ is geslaagd.
Onze focus zal na deze heroriëntatie vanaf 2019 liggen op het SKC-Filmhuis, de ArtTraverse
en op evenementen als Gluren bij de Buren en het Korenfestival. Dit zijn alle projecten die
uniek zijn voor SKC en die groot publieksbereik hebben.
We hebben deze keuze met onze partners overlegd.
Voor 2019 zijn de volgende activiteiten gepland:
1. ArtTraverse exposities
Twee voorjaarsexposities in de traverse van gemeentehuis Jagtlust. De twee
najaarsexposities komen te vervallen wegens een verbouwing in verband met de
verbetering van de toegankelijkheid van het gemeentehuis Jaglust.
2. SKC-Filmhuis
Circa veertien voorstellingen met voornamelijk Europese Art Films. De
boekverfilmingen slaan duidelijk aan en er staan weer enkele boekverfilmingen in
samenwerking met Bibliotheek Idea op het programma. Ook wordt nog bezien of
het in het kader van het vijfjarig bestaan van het Filmhuis mogelijk is een dag uit te
trekken voor een bescheiden documentaire festival.
3. Cultuurpodium: kunst- en schrijvers-/literatuurlezingen
Eén kunstlezing in het voorjaar.
4. Cultuurpodium: concerten
In samenwerking met het KunstenHuis en Huize Gaudeamus staat in het voorjaar
een concert geprogrammeerd.
5. Gluren bij de Buren
Dit evenement wordt in 2019 van het programma geschrapt vanwege een gebrek
aan vrijwilligers. Wij werken er aan om in 2020 dit evenement weer te kunnen laten
plaats vinden.
6. Korenfestival
Dit tweejaarlijkse festival zal in maart plaat vinden met deelname van negen Biltse
koren en één koor uit onze jumelagegemeente Miescisko (Polen).
7. SKC Muze prijs
Wij zijn voornemens deze prijs in het vervolg tweejaarlijks uit te reiken.
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