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Nog heel even: Expo PROTOzwolle!
Woest- Karavaan
Expositie Wijkcentrum De Pol
Open atelier route
Zelf doen: De Wonderbox!
Komende projecten.

PROTOzwolle
is een grote expositie, door heel Zwolle. Afgestudeerden van
Cibap, ArtEZ en andere creatieve opleidingen, tonen samen met professionele kunstenaars hun werk
aan het publiek. Leuk, want zo kom je midden in de stad ineens werk van mij tegen! Mijn werk staat
op de Grote Markt, nummer 4. In het pand van Van Beek (tassen en koffer winkel). Wel even zoeken,
want er staat een terras voor… dat is dan wel weer zuur, maar ook de horeca moet inhalen wat
inkomsten betreft. PROTO duurt in totaal 10 dagen en is al een kleine week aan de gang… tot en met
6 juli is mijn werk te bezichtigen.
Woest-karavaan
In de vorige nieuwsbrief stond dat Festival Woest, cultuurfestival voor
middelbare scholieren, niet door kon gaan i.v.m. de Corona
regelgeving. Stadkamer Zwolle, die het organiseert, zou niet een heel
creatief team hebben als ze niet met een oplossing kwamen.
De WoestKaravaan is het alternatief. In plaats van vele
jongeren naar een festival terrein te halen, komt Woest naar de jongeren zelf toe. Middels een
scholen tour zullen alle workshops op schoolpleinen op karren uitgevoerd worden. Ik sluit zeven van
de tien dagen aan. Als alles helemaal vol zit geef ik dan in zeven dagen aan ruim 600 leerlingen een
workshop! We gaan van oude apparaten een stad bij nacht maken, compleet met verlichting. Ik ben
heel erg benieuwd naar het resultaat!
Expositie Wijkcentrum De Pol
De eerste binnen-expositie van het jaar die openbaar te bezoeken is! Mijn werk staat op het moment
nog ‘in quarantaine’ in woon-zorg centrum Arcadia. Maar vanaf 30 juli tot 18 september is het te zien
in Wijkcentrum De Pol (Zwolle Zuid). Kom je kijken? Het wijkcentrum is ELKE dag(!) open van 9:0018:00 uur. Adres: Gelijkheid 1, Zwolle.
Open Atelier Route ‘Kunstroute Overijssel’.
En dan is het tijd voor ‘mijn’ eigen vereniging, waar
twee jaar geleden het Wonderdelen avontuur mee
begon. (Wonderdelen is al veel ouder, maar helemaal
als zelfstandige startte ik in september 2018). Deze open atelier route is dit jaar op 19 en 20
september. Er zijn 19 deelnemende (amateur)kunstenaars, waarvan liefst vier in mijn wijk,
Westenholte. Je bent op beide dagen welkom van 11-17 uur aan de Beltenweg 33. De koffie, thee, of
andere drank staat klaar! Kijk voor alle deelnemers op www.kunstrouteoverijssel.nl Binnenkort komt
een overzicht online.
Zelf doen: De Wonderbox.
Meerdere gezinnen gingen u voor! Als alternatief voor workshops aan huis ontwikkelde ik de
Wonderbox: Een doos met oude apparaten, onderdelen en boutjes en moertjes om thuis zelf aan de
slag te gaan. Lekker slopen en vervolgens wat moois maken van de onderdelen. Met een grotere
groep is het nog leuker, maar de foto’s die ik opgestuurd krijg, zowel van het proces als het resultaat,

bewijzen dat het thuis met een kleine club ook kan.
Ook een Wonderbox bestellen? Dat kan via mail of
telefoon (contact: zie onder). Een box wordt op maat
samengesteld, afhankelijk van leeftijd en aantal
deelnemers. Een 1-persoons box kost €12,50, een
box voor meerdere personen kost €10 per persoon.
Verzending is mogelijk, evenals het ophalen bij het
atelier in Zwolle.

Komende projecten:
In samenwerking met Travers start ik in september
met een wijk verbindend kunstproject wat zal lopen
tot en met 2021. Dit jaar is de oriëntatie en het
betrekken van bewoners de focus, volgend jaar het
uitwerken van een echt kunstwerk, gemaakt met
wijkbewoners.
Momenteel werk ik aan een kunstzinnig mondkapje
voor de Creative Mask Contest van Galerie Bij Leth.
Stemmen over de beste/leukste/creatiefste
inzending kan vanaf 10 augustus.
Ik heb een voorstel geschreven voor ArtPitch038 waarin ik een interactieve kunstmarkt in de wijk wil
opzetten en uitvoeren. Of deze er ook echt komt? Het lot zal het bepalen, want deelname aan deze
ArtPitch gebeurt eerst per loting, en dan per stemming…
De kunst/technologie lessen gaan dit jaar ook weer door. De eerste lessen zijn gepland, maar door
corona heeft alles vertraging. De pilot van vorig jaar krijgt een provinciaal vervolg. Ook is er een
stukje over mijn werk verschenen in het VO-magazine van Stadkamer. Genoeg potentie dus, nu nog
de rust voor scholen om echt aan de slag te kunnen gaan.
Heeft jouw kind/jouw school behoefte aan een bijzonder kunstzinnig project of lessenreeks? Ze
kunnen altijd vrijblijvend contact opnemen.
Contact:
Als je het atelier kent weet je dat anderhalve meter afstand houden binnen onmogelijk is. Gelukkig
grenst het aan een flink stuk tuin, dus langs komen met in acht neming van de Corona maatregelen
kan altijd, op afspraak.
www.wonderdelen.weebly.com
www.instagram.com/wonderdelen
wonderdelen@yahoo.com
06-81391075
- Martijn Bakker, Atelier Wonderdelen.

