Eigen foto

'Kunst en cultuur op
een laagdrempelig manier'
Het Geheim van de Smid is een serie artikelen die laat zien wat bijna acht
jaar De Smederijen van Hoogeveen heeft opgeleverd.
iriiiimiBiHiittrtüin
In deze aflevering staat
Noordscheschut centraal.
Paula Benjamins en Alie
Heltker blikken terug op
Cultuur in de schuur en
kijken vooruit naar: Kunstzinnige Tuinen, dat op 13 juni
wordt georganiseerd. Het is
eigenlijk allemaal begonnen
met het project: Hartstocht in
Hoogeveen.
"Wij hebben daar een eigen
versie van bedacht met de
logische naam: Hartstocht in
Noordscheschut", vertelt
Benjamins. "Het was geweldig om te ervaren dat er best
veel belangstelling was voor
lamst en cultuur in ons
dorp."
Cultuur in de schuur
"Voor de gelegenheid richten
we ons dorpshuis in als
schuur. Dat geeft zo'n typische sfeer dat voor een kunstproject als de onze heel geschikt is", legt Hekker uit.
Veel dorpsbewoners zijn
betrokken en iedereen vindt
het leuk om het werk van de
kunstenaars te bekijken.
"Er is dan ook van alles te
zien", lacht Benjamins. "Het

gaat om bijzondere verzamelingen, maar ook op kunstzinnige uitspattingen. We
zoeken zoveel mogelijk variatie." Het aanbod is groot en
daarom komt er ook zoveel
publiek op af. "Tekeningen,
schilderijen, mozaïek, boetseren, quilten of houtsnijwerk",
somt Benjamins op. "Mensen
verzamelen van alles, zoals
olifantjes, modeltreinen,
spreukenboekjes, dingen van
het Koninklijk Huis of legerpoppetjes, bijna teveel om op
te noemen", vult Heldeer aan.
Basisschool ldnderen
"We hadden de scholen benaderd voor het thema: Feest.
Wat is voor jou een feest of
waar word jij blij van? Met
deze vragen gingen de ldnderen aan de slag", legt Benjamins uit. "Kunst is ook voor
kinderen en de leerlingen
hebben prachtige schilderijen gemaakt onder leiding van
Delia Bremer, vertelt Benjamins trots. "Ondernemer
Wim Koster Tuinhout heeft
ervoor gezorgd dat er voor
300 schilderijen panelen
kwamen, waarop de kunstwerken van de ldnderen op

konden worden tentoongesteld", glimlacht Heldeer. Ook
dit jaar staat er weer een
kunstzinnig project op het
programma. Om precies te
weten op 13 juni. Het project
heet: Kunstzinnige Tuinen,
en is al eens eerder in het
dorp georganiseerd. "Met
behulp van de siertuinvereniging stellen dorpsbewoners
met mooie tuinen hun tuin
open. Een kunstenaar krijgt
dan de kans om in één van
deze tuinen hun kunst te
presenteren. Mensen komen
overal vandaan om het project te bezoeken", legt Benjamins uit.
250 jaar Noordscheschut
2016 wordt een belangrijk
jaar voor Noordscheschut,
want dan bestaat het dorp
250 jaar. Het is echter nog
maar de vraag of er dan een
groot kunstproject wordt
georganiseerd. "De werkgroep 250 jaar Noordscheschut wil in 2016 elke maand
een feestelijke activiteit
organiseren, we wachten
even af of daar ook een Kunst
& Cultuur activiteit tussen
past", besluit Benjamins.

