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KUNST OP NIENOORD                      
OOK IN 2018 
 

Na het succes van vorig jaar komt onze kunstbeurs dit jaar terug, de 15e editie en wel op 13 en 
14 oktober. En nog beter. Laten we wel zijn, Kunst op Nienoord 2017 was een bijzondere kunst-
manifestatie. “We selecteren op kwaliteit met een grote diversiteit aan disciplines” aldus Els 

Nauta, initiatiefneemster van Kunst op Nienoord. De 
opzet was ruim en tegelijkertijd ook intiem, met maxi-
maal 30 kunstenaars uit Noord-Nederland. Een van hen 
was Carolien van Olphen (portret- en modelschilderen); 
zij heeft leuke contacten gelegd en vond het ”een erg 
leuk weekend, het contact met het publiek was heel 
fijn.” Zij wil, zo mogelijk, dit jaar weer meedoen, liefst 
op een nog mooiere locatie. Kunstenaars zoals Carolien, 

die hun werk nog beter uit willen laten komen krijgen de mogelijkheid om de professionele 
wandruimte te laten vergroten en de verlichting te laten optimaliseren.                                                   
 Wij gaan in het weekend van 13 en 14 oktober van dit jaar het aangeboden werk exposeren 
en demonstraties verzorgen. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Behalve toegang tot de beurs hebben bezoekers ook toegang tot de expositieruimtes van 
Museum Nienoord, de Borg, het Nationaal Rijtuigmuseum en het depot van het rijtuigmuseum. 
 
Verder kunt u zich, net als vorig jaar, ver-
heugen in poëzie op de zondagmiddag 
van dit weekend. Het thema is ‘Opstand’.                                                          
 
Het was een “prachtige ervaring om eigen 
geschreven gedichten voor te dragen; een 
geweldig initiatief, zeker voor mijn eind-
examenleerlingen” aldus Liesbeth van 
Dongen, docente aan RSG De Borgen te 
Leek. De gedichten waren vooraf beoor-
deeld door een deskundige jury.                 
We zijn verheugd dat leerlingen van RSG 
de Borgen ook dit jaar mee willen doen. 
Ook is er aandacht voor kinderpoëzie: je 
bent nooit te jong voor een goed gedicht. 
                                                                          

  Er komen ook demonstraties. Er was vorig jaar o.a.      
eeen demonstratie door Angelien Coco Martin; zij 

boetseerde portretten tijdens Kunst op Nienoord in het speciaal hiervoor ingerichte atelier: 
“Leuk voor het publiek zo’n demonstratie-atelier” waren Angeliens woorden. 

Heleen Kater: “een prima 
locatie, mijn beelden 
kwamen erg goed tot hun 
recht” 

Angelien Coco Martin: 
“Een schot in de roos” 
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Voor diegenen die eens achter de 
schermen van het kunstvak willen 
kijken is er, op de zaterdag, een 
interactieve lezing over restauratie 
in de kunst. Een unieke combinatie 
van het vak van restaurateur en 
kunstschilder! 

Dit alles speelt zich af in de sfeer-
volle ambiance van een prachtige 
borg, Nienoord, met bijbehorende 
Engelse landschapstuin, het Koets-
huis en de Expositiehal van 
museum Nienoord. En tijdens 
beide dagen zorgen we ook nog 
eens voor een passende muzikale  
omlijsting. 
                                                                                                                   

De entree is € 6,00, met museumjaarkaart 
gratis. Als deelnemer ontvangt u reductie-
kaarten voor uw eigen clientèle.  
 
Evenals vorig jaar is er ruimte voor circa 30 
standhouders en een atelier waar u 
demonstraties kunt verzorgen. 
Verdere informatie, inschrijvingsformulieren 
en deelnemersvoorwaarden kunt u aanvragen 
via info@museumnienoord.nl  
 

 
Museum Nienoord is goed bereikbaar, het ligt 
aan de rand van Leek, centraal in Noord-
Nederland op de grens van Groningen, 
Friesland en Drenthe. Dichtbij de A7 en slechts 
10 minuten rijden vanaf de stad Groningen. En 
u kunt gratis parkeren op onze ruime 
parkeerplaats. Kortom, komt dat zien! 

 

Christiaan Afman:“Ik vond 

de demonstraties heel leuk” 

Janny Steenstra:“Een 
mooie locatie en prima 

ambiance” 

mailto:info@museumnienoord.nl

