Achtergrond van de
kunstroute-Levensadem
Op het Pinksterfeest gedenken christenen dat de heilige Geest
werd uitgestort, de Levensadem van God.
God uit zich op heel veel manieren, bijvoorbeeld in de natuur en in Jezus, maar ook in onze
geest. In dat geval noemen we hem: heilige Geest. Dat is voor veel mensen een moeilijk
te bevatten begrip. Daarom wilde een groep enthousiastelingen kijken of er in de regio
Zwijndrechtse Waard een verbinding is te maken tussen Beeldende kunst en het Pinksterfeest. Als mogelijke opmaat naar het meedoen met de landelijke samenwerking Feest van
de Geest. Zie: ‘www.feestvandegeest.nl’.
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Feest van de Geest 2018 is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd
door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is vastgesteld op: Levensadem.
Er doen 4 kerken aan het experiment mee: De Bethelkerk en de Hoeksteen in Zwijndrecht,
De Ark en de Open Hof in Hendrik Ido Ambacht. Als bijzondere locatie is tevens gekozen
voor het nieuwe bezoekerspunt Sophiapolder.
Kunstenaars uit de regio verbeelden op hun manier wat Pinksteren betekent. Dit gebeurt
in de week voorafgaand aan Pinksteren van 14 mei tot en 21 mei.. Per locatie zijn er ook
aanvullende activiteiten, zie de website van de locaties zelf hiervoor.
Het is een spannende en mooie samenwerking die veel mensen zal inspireren. Kom, pak
de fiets of de auto en ga langs alle locaties en laat u verbeelden in wat Levensadem anno
2018 voor u kan betekenen.

Kees de Man

Bezoekerspunt Sophiapolder

Elvira van
Bochove

Namens de organiserende partijen, kerken en kunstenaars,
Denny Nugteren en Jelle van der Weijde.
Sponsoren:
De kunstroute is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
- Het Familie Spoorfonds uit Hendrik Ido Ambacht
- De stichting Ambacht Samen
- De stichting bezoekerspunt Sophiapolder
- Machteld Teekens voor het concept ontwikkeling
- Wididi Interactieve Web Applicaties
- Xebius Media Groep
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Activiteiten per dag en locatie

De kunstenaars en hun werk

De opening van de route is op maandag 14 mei vanaf 19.00 in de Gereformeerde kerk
Zwijndrecht, de Bethelkerk (Rotterdamseweg 73 Zwijndrecht) door burgemeester Heykoop van hendrik Ido Ambacht. Omlijst met muziek, uitleg over de bedoelingen van het
feest door ds Annelene Metz en een toelichting op de kunst van Kees de Man en Karin
Oppelland, wordt de route officieel geopend.

Elvira van Bochove
Elvira maakt vooral schilderijen, maar ook ruimtelijk werk en performances. Het werk is
altijd een verbeelding van de natuur waaraan wij onderhevig zijn. De natuur in onszelf, die
correspondeert met buiten. Met verwijzingen naar de grote en kleinere ritmes. Ritueel en
(bij)geloof hebben haar altijd beziggehouden. De onderdrukte natuur, en de behoefte van
de mens aan zingeving en controle zijn onderliggende motieven.

De route is daarna geopend op alle locaties geopend op: Woensdag 16 mei, zaterdag 19
mei, zondag 20 mei (1e pinksterdag) en maandag 21 mei (2e pinksterdag), van 13.00
tot ong. 17.00 uur.
Op 1e Pinksterdag is iedereen welkom in de kerkdiensten van de deelnemende kerken, waar
het thema Levensadem centraal staat en hoe de kunstwerken daarin verbeeldend zijn.
Voor overige activiteiten gelieve de diverse websites van de locaties te raadplegen.
Bijzondere activiteiten:
• Op 15 mei vanaf 10.00 is er een borduur workshop in de Ark voor volwassenen door
Cora de Kok: Maria n.a.v. afbeeldingen van Maria op iconen
• Op 15 mei is in de Bethelkerk vanaf 19.30 een dialoog met fotografisch kunstenaar en
‘dag van de dialoog’ specialist Karin Oppelland
• Op 16 mei vanaf 10.00 in de Hoeksteen : Poëzie close reading. Annelene Metz gaat in
gesprek met Machteld Teekens over poëzie aan de hand van vier thema’s. Daarbij
lezen we met elkaar haar gedichten en werk van andere dichters. Toegang gratis.
• 16 mei verzorgt Cora de Kok in de Ark een borduurworkshop voor kinderen, TRASH
(borduren met afval).
• 17 mei vanaf 20.00 is in de Open Hof een meet en greet met de kunstenaars
Diana van Hal en Petra Revet over hun werken
• Zowel op vrijdagmorgen 19 mei, als op zaterdagmorgen 20 mei van 10 tot 13.00 uur
Elvira van Bochove organiseert een schilder workshop op de sophiapolder,
kosten 30 euro per persoon per workshop. Inschrijven: info@elviravanbochove.nl
(max 10 personen per workshop). UNIEK!
• Op vrijdag 18 mei is er vanaf 20.00 een pinksterdans in de Open Hof met
Adriana Rijkens, kosten 10.00 euro.
• Vrijdag 18 mei vanaf 20.00 in de Ark: Vertelling met beelden Zowel voor kunst als voor
kerk zijn symbolen van levensbelang. Maar wat gebeurt er als die twee met elkaar in
gesprek gaan? Heel veel! Machteld Teekens vertelt over de kracht van symbolen adhv
foto’s van kindertekeningen, dagelijks leven en meer. Toegang 5 euro
• Op zaterdagochtend 19 mei is er in de Ark een meditatieve workshop. In deze
workshop verkennen we het kunstwerk van Cora en Agnes de Kok in ‘de Ark’,
observeren we onze eigen ‘levensadem’ dmv ademoefeningen en lezen we psalm
104 die betrekking heeft op het kunstwerk in de kerk en het feest van Pinksteren.
De workshop begint om 11.00 uur in de Ark en duurt tot ongeveer 3 uur. Tussen door
een korte lunchpauze (lunch zelf meenemen). Kosten zijn 25 euro pp. Deze workshop
wordt gegeven door Agnes de Kok.

Diana van Hal
Ik houd van het bijzondere. En het bijzondere, dat is voor mij exotisch, en exotisch is voor
mij alles wat ik hier in Nederland niet zomaar om me heen kan vinden. Ik kan niet goed uitleggen waar dat gevoel vandaan komt. Wel weet ik, dat ik als kind al ongelofelijk nieuwsgierig was naar mensen en dieren uit Afrika en andere verre landen en daar alles over wilde
weten. In mijn werk zie je een reflectie van deze belangstelling voor het andere, het anders
zijn. Ik maak gebruik van verschillende technieken, maar alles komt voort uit de grafiek,
van daaruit ontstaat eigenlijk alles.
Agnes de Kok
Agnes tekent, fotografeert en maakt kunstenaarsboeken, waarin ze deze twee technieken
combineert. Ook doet zij projecten met muziek waarvoor zij boeken, objecten en fotocollages
maakt. Haar voornaamste inspiratiebronnen zijn de rivier de Lek en haar eigen tuin waaruit ze
ook materiaal, zoals takken, gebruikt in haar projecten.
Cora de Kok
Heeft de lerarenopleiding Tekenen en Textiele werkvormen gevolgd in Rotterdam. Was docent, werd mede-eigenaar van de galerie Etalage in Dordrecht en begon in 1992 een eigen galerie in Dordrecht. Naast het geven van workshops, begeleiding en cursussen, en het maken
van objecten voor opdrachtgevers, werkt De Kok in haar eigen galerie/atelier. Een plek waar
werk van anderen en haarzelf geëxposeerd kunnen worden, maar vooral een plaats waar zij
de spanning en de rust vindt om haar ideeën uit te werken in autonoom werk.
Johan Leemkuil
Het hart is een universeel symbool dat ons allemaal met elkaar verbindt. Het geeft ons het
meest waardevolle wat we hebben... LEVEN en LIEFDE. Natuurlijk probeer ik mooie ontwerpen
te maken waar mensen lang van kunnen genieten. Wat ik persoonlijk nog mooier vind is om
met mijn werk mensen te inspireren en ze iets bijzonders te laten ervaren. En veel meer dan
ooit tevoren vind ik het belangrijk om mensen te betrekken bij het werk.
Kees de Man
Als kunstenaar is Kees vooral geïnteresseerd in de opkomst van de moderne kunst in de
eerste helft van de 20ste eeuw. Kunst die vernieuwde en provoceerde. Ook uitgesproken
reacties te weeg bracht bij het publiek. “Dat is geen kunst, dat kan mijn dochter ook”. Compromisloos. Maar bovenal ook kunst die nog gemaakt werd met beperkte middelen, waar
de artistieke drive bij de kunstenaar doorslaggevend was voor succes. De kunst van Cobra
is daarvan het grote voorbeeld.

• Zaterdag en Zondag (19 en 20 mei) tussen 13.00 en 15.00 geeft Johan Leemkuil een
workshop mozaïek met houtfineer op dienblad. Met vele natuurlijke kleuren en
soorten dun hout beleg je een dienblad dat met acrylhars wordt afgewerkt zodat er
een glas in loodeffect ontstaat. Kosten incl materiaal 40 euro.
Opgeven bij: info@johanleemkuil.nl
• Op zondagochtend 20 mei is in de Ark, vanaf 08.00 een schrijfontbijt. Aan de hand van
het gedicht ‘daglicht’ van Judith Herzberg schrijf je een kort gedicht o.l.v.
Machteld Teekens. Kosten 5 euro incl ontbijt.

Karin Oppelland
Anders kijken, Anders denken, Anders handelen. Mijn werkterrein is werken in opdracht,
fotocursussen, lezingen rond het thema fotografie, vrij werk, organiseren van projecten en
tentoonstellingen, trainingen voor dialoog bijeenkomsten en coaching. Maar eigenlijk zijn
thema’s als discriminatie, vooroordelen, beeldvorming, pesten, sociale gelijkwaardigheid,
inclusie en weerbaarheid altijd issues geweest waar zij zich hard voor maakte. Gesterkt
door persoonlijke ervaringen en haar ervaringen in het contact met anderen wil zij zich
blijven inzetten voor meer bewustwording, samenwerking en verbinding tussen mensen

In principe geldt voor alle activiteiten: gelieve u aan te melden minimaal 2 dagen van de
tevoren, via jelle@ambachtsamen.nl, tenzij anders aangegeven. Bij eventuele kosten voor
een activiteit, direct afrekenen met de kunstenaar.

Petra Revet
Theatermaker, docent expressie en communicatie. Studeerde aan de Academie voor Expressie en Communicatie in Leeuwarden en de Theatertraining Kleine Academie, Brussel .
Volgde de opleiding Kunstzinnig Coachen, in Breda en Losse cursussen van “helden” o.a.
Chris Nietvelt, Helmert Woudenberg

Voor meer informatie zie website : www.kunstroutedrechtsteden.nl

Dave Stamm
Dave heeft zich op eigen kracht tot kunstenaar ontwikkeld. Hij maakt bonte, expressieve
houtsculpturen en mozaiiken.
Machteld Teekens
Machteld werkt in de kunsten als docent en inspirator. De laatste jaren maakt ze keramische objecten. Ze schreef en publiceerde gedichten en verhalen en maakte jarenlang
inkttekeningen die te zien waren in binnen- en buitenland. Ze studeerde pedagogiek en
kunst in Utrecht en Warschau.

