PR Informatie Kunstsalon
Het is een speciaal jaar voor het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch. Dit jaar is namelijk een dubbel jubileumjaar voor
Stichting STOK waarin veel bruisende activiteiten plaats zullen vinden, aangezien de stichting dit jaar 25 jaar
bestaat en 10 jaar actief opereert vanuit het Kruithuis. Daarnaast zal na de zomer een bredere kunst- en
cultuurprogrammering worden ingezet met een nieuw elan.
STOK (Stichting Stedelijk Overleg Kunstenaars) behartigt de belangen van beeldende kunstenaars in ’sHertogenbosch en omgeving. De kunstenaars van STOK zijn nauw betrokken bij het beheer van het Kruithuis en
zijn verantwoordelijk voor de steeds wisselende tentoonstellingen. STOK is, naast organisator van exposities en
evenementen in het Kruithuis, onder andere medeorganisator van de tweejaarlijkse Atelierroute. Het motto
voor een grootse jubileumviering in ‘s-Hertogenbosch is 'Zien en gezien worden'. In dit kader zal het Kruithuis
dit jaar middelpunt zijn van bruisende jubileumactiviteiten.
Het Kruithuis wil na de zomer een bredere en meer continue kunst- en cultuurprogrammering in gaan zetten
gericht op de inwoners van ’s-Hertogenbosch en omgeving. Het bestuur wil hiermee een duidelijke kunst,- en
cultuurfunctie geven aan het Kruithuis in een laagdrempelig concept waarbij de beleving van de bezoeker
centraal wordt gesteld. Er is een externe partij aangetrokken om dit concept verder vorm te gaan geven en de
programmering in te vullen in samenspraak met de beheerders van het pand.
Als pilot worden momenteel inspiratiemiddagen georganiseerd voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Deze
Kunstsalons bestaan uit drie zondagmiddagen in het Kruithuis voor kunstenaars vanuit alle disciplines en
liefhebbers van kunst & cultuur, waarbij inspiratie en verbinding voorop staan. STOK biedt professionele
kunstenaars een platform om zich te ontwikkelen tot cultureel ondernemer. De inhoud van het programma zal
dan ook voornamelijk gericht zijn op het aanspreken van dit ondernemerschap. De eerste kunstsalon was op
zondag 15 maart jl. en had als thema ‘storytelling’. Er was een pop-up kunstcafé ingericht in de Bomzaal in de
sfeer van een salon met geëxposeerde werken van Bossche kunstenaars. Social media expert Nicoline Maes en
verhalenverteller Mirjam Mare gaven een interactieve lezing en DJ Jasper en het Argentijnse tango duo
TangoArte verzorgden de muzikale begeleiding. Het was een inspirerende middag met een gemêleerd
gezelschap.
De tweede middag staat in het teken van ‘cross-overs’. Samenwerken levert meer op. Door interdisciplinaire
kunde en kennis samen te brengen, kun je komen tot innovaties. Daarnaast is multidisciplinaire samenwerking
van groot belang bij het inspelen op actuele complexe vraagstukken waar afzonderlijke disciplines geen
antwoord op hebben. Voor deze salon wordt, net als vorige keer, een pop-up café opgezet met kunstwerken
van STOK-kunstenaars. De muzikale cross-over is van DJ Jasper in samenspel met de saxofonist Marc Cobben.
Verder is er een liveoptreden van de Tilburgse singer/songwriter Yassine Belghanch.
Geheel in het thema van de middag zullen er presentaties worden gegeven over interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden in de creatieve sector. Ook vertelt Raymond van Ophoven van Rays concept
development over interactieve software die hij ontwikkeld heeft speciaal voor STOK en waarbij een soort
virtuele expositieruimte is ontstaan. De samenwerking tussen de beeldende kunst en techniek heeft hierbij
geleid tot een vernieuwend product. In een interdisciplinair samenspel zullen kunstenaars in vrije expressie zich
laten begeleiden door avantgardistisch piano improvisatie.
Het Kruithuis denkt middels deze Kunstsalonmiddagen een mooi voorproefje te geven op de lijn met de
bredere programmering die na de zomer zal worden ingezet.
VOLGENDE KUNSTSALON
DATUM Zondag 12 april 2015
TIJD
13.30 - 18.00 uur
ENTREE € 7,50 [inclusief 3 consumpties]
De laatste Kunstsalon vindt plaats op zondag 17 mei 2015.

