Arte Concordia, nieuwsbrief oktober 2016
Na een prachtige zomer is het alweer oktober, maar waar zijn de
beelden en installaties op de Avenue Concordia? Die zijn er volgend
jaar weer en ook dan een maand lang te bewonderen. Na de geweldige
tentoonstelling vorig jaar is in de evaluatie vastgesteld dat wij verder
willen op de ingeslagen koers waarbij een hoog niveau en participatie
van buurt en bewoners weer sleutelelementen zullen vormen. Dat
vraagt veel en intensieve voorbereiding en daarom is het besluit
genomen Arte Concordia voort te zetten als tweejaarlijks evenement,
dus als een - heuse - biënnale. De eerste plannen voor de Arte
Concordia editie van 2017 zijn al in de maak. September en oktober
gaat het dan gebeuren. !
Meer nieuws:!
De curator
De selectie van de deelnemers en het samenstellen van de
tentoonstelling wordt traditiegetrouw gedaan door een curator die zelf
beeldend kunstenaar is. Met gepaste trots laten we weten dat voor Arte
Concordia 2017 Karin Arink dat gaat doen.
Ter introductie:
Het kunstenaarschap van Karin Arink (1967) is veelvormig. “Ik maak
beelden, schrijf, geef les, werk samen aan projecten. Zo maak ik
lichaams- en taalgerelateerde werken in verschillende media (gehakte,
geboetseerde, genaaide beelden, tekeningen, tekstwerken, animaties,
bewerkte fotoʼs).” Uitwisseling is een kernbegrip in haar werk. Karin
Arink won meerdere kunstprijzen, waaronder de Eerste Prijs Prix de
Rome Beeldhouwen in 1992. In 2008 toonde het Stedelijk Museum
Schiedam haar overzichtstentoonstelling Karin Arink - States of Self en
kwam het gelijknamige boek uit.
Karin Arink geeft les aan de Willem de Kooning Academie Hogeschool
Rotterdam. Sinds 2012 is zij Course Leader van de afdelingen
Autonoom en Fotografie. Ze is lid van Stichting B.a.d en zit in meerdere
juryʼs en raden. Karin woont in Rotterdam en wat in relatie tot Arte
Concordia vermeld mag worden, in Kralingen.
Meer informatie over Karin Arink is te vinden op haar website:
www.dekko.nl!
Wij verheugen ons op de samenwerking.

Karin Arink, vlag voor
Arte Concordia 2015 !

!

Vlaggen
De algemene indruk was dat de vlaggen veel hebben bijgedragen aan de
spectaculaire uitstraling van het geheel. Dus ja, er komen weer vlaggen in
de laan te wapperen. Gesterkt door de enthousiaste medewerking van de
bewoners vorig jaar, zullen wij hen weer gaan benaderen voor de 2017
editie. Hun medewerking is natuurlijk cruciaal. De vlaggen van 2015
hadden groter gekund, en dat is dan ook het streven voor 2017.!
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Comité van Aanbeveling
Arte Concordia weet zich inmiddels gesteund door een Comité van
aanbeveling. Dat Comité is ingesteld om te helpen meer bekendheid te
geven aan Arte Concordia. Momenteel zijn er vier leden: Eric Dullaert,
Olphaert den Otter, Jan Riezenkamp en Saskia Stuiveling.!
!
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Plannen
De komende maanden richten wij ons op het uitwerken van de plannen en
het opstellen van een projectplan en begroting. Vorig jaar is begonnen met
rondleidingen voor 8e groepers van de basisschool. Dit was ontzettend
leuk en leerzaam. Het educatieve programma zal in elk geval alle
aandacht krijgen. !
!
Vrienden
Een tentoonstelling als Arte Concordia kost veel geld. Met subsidies,
bijdragen van fondsen, sponsoren en vrienden hopen we net als in 2015
de begroting sluitend te krijgen. Vrienden (particuliere donoren) zijn van
wezenlijk belang voor het mogelijk maken van Arte Concordia, niet alleen
vanwege de inkomsten maar ook door het aantoonbare draagvlak. Dat
heeft een enorme positieve invloed bij de toewijzing van onze aanvragen.
U kunt Arte Concordia 2017 dus nu al enorm helpen door vriend te
worden. Stichting Arte Concordia heeft de status van culturele ANBI. Voor
donateurs van culturele ANBIʼs geldt een extra giftenaftrek. Particulieren
mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de
gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte
vennootschapsbelasting. Ieder bijdrage is welkom.
In 2015 ontving Cora Moret voor de Stichting Arte Concordia van de
gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk een ʻzonnetjeʼ, een bedrag van
€500,-. Een mooi compliment en een mooi bedrag voor de opstartfase,
maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. !
!
We gaan u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
U kunt Arte Concordia ook volgen op Facebook.
Met vriendelijke groet,!
Bestuur Stichting Arte Concordia
Cora Moret (voorzitter), Jaap Rodrigues Pereira (penningmeester)
Meta Goossen (secretaris), Suzanne Algra (algemeen, educatie)
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