
 
 
 
 

 
Activiteiten Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2019 
 
* Kunstkijk Goeree-Overflakkee (festival beeldende kunst met nevenprogramma) 
Een jaarlijks, laagdrempelig Cultureel Festival onder de naam Kunstkijk, georganiseerd in nauw 
overleg met de eilandelijke kunstenaars, waarbij op diverse binnen- en buitenlocaties, o.a. in 
boerderijen, theetuin, camping,  exposities worden gehouden;  
tevens op deze locaties muzikale optredens van (ei)landelijke musici.  
De toegang voor de bezoekers is gratis. 
Educatie middels een werkstuk-project met mogelijke ondersteuning van professionele kunstenaars 
voor de basisscholen waarbij de door de leerlingen gemaakte werkstukken gedurende de 
Kunstkijkdagen op één of meer locatie’s worden geëxposeerd. 

 
Thema 2019 :  VUUR   ;  Data van het project :  woensdag t/m zondag 29 mei t/m 2 juni 2019  
De leerlingen van het voortgezet onderwijs konden hiermee aan de slag en exposeerden in Het Jac te 
Middelharnis.    
De KunstKijk was opgenomen in het jaarplan van de basisscholen.  
De amateurs konden zich weer opgeven voor de tentoonstelling op Dok16.  
Voor de opening was er een muziekoptreden van de ‘viool- en blokfluitklas’ van het muziekgebouw, 
er was een monoloog, filmpje over Kunstplus en de Reizende dichters hadden een bijdrage.  
Het doel was verschillende kunstdisciplines  voor het voetlicht te brengen en meer publiek te 
trekken.  

  
Het filmhuis Middelharnis draaide de film ’Escher. Het oneindige zoeken’.  
Verdere specials waren Eric Vloeimans en Juan Pablo Dobal op Lust en Last en een dorpswandeling in 
Dirksland die ook langs de kunstkijklocaties zou gaan.  
De samenwerking met Goed voor Goed leverde extra handen op voor de bouwploeg.Zeer gewenst 
bij de opbouw en het afbreken van de locaties. 
Enkele getallen: 
⚫ De KunstKijk bestond in dit jaar uit 23 locaties en 75 kunstenaars; 
⚫ 7460 getelde bezoekers, bij een gemiddeld aantal per locatie van 311; 
⚫ Op 14 locaties was er muziek; 
⚫ De werkgroep kwam 8 keer bij elkaar; 
⚫ 4 gemailde nieuwsbrieven, de laatste nieuwsbrief naar 279 mailadressen. 

 

* schoolconcerten basisonderwijs 2019: 

Op dinsdag 19 maart bezochten ca. 140 enthousiaste leerlingen de theaterzaal van het Diekhuus in 
Middelharnis voor twee interactieve muziekvoorstellingen door het Vlaams muziekgezelschap Trio 
Guy Verlinde onder de naam “Reis naar de Blues”  
Het was een muzikale reis door de geschiedenis van de blues-muziek en de vele invloeden die deze 
muziek heeft gehad en nog heeft op de hedendaagse hip-hop en soulmuziek. 
Tijdens het spelen van de verschillende muzieknummers werden de kinderen actief bij de muziek 
betrokken door klappen en stampen waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt; tussen de 
nummers werd in een muisstille zaal de muziekgeschiedenis verteld. 
Een succesvol optreden met veel positieve reactie’s van leerlingen en meesters en juffen. 
 

 



Op donderdag en vrijdag 21 en 22 maart bezochten ca. 160 leerlingen uit de groepen 5,6 en 7 van 
diverse scholen in 6 intieme voorstellingen de enige mobiele concertzaal in Nederland, de Classic 
Express van het Prinses Christiana Concours op het Diekhuusplein in Middelharnis. 
Tijdens deze mini-concertjes van ongeveer een uur speelden 3 jonge musici op piano, viool en 
schuiftrompet waarbij de kinderen werden gemotiveerd om goed te luisteren en vervolgens hun 
gedachten tijdens de muziek te vertellen. 
Bij het muzikale slot  kon er naar hartelust worden meegeklapt/meegestampt op een speciaal voor 
dit doel uitgebracht nummer wat vantevoren als lesbrief naar de scholen was gestuurd.  
 
Het vervoer van de leerlingen van de scholen naar/van Middelharnis gebeurde door een touringcar 
van de firma Mijnders. 

 
* Muziek in de Voorstraat, Middelharnis 

Het huiskamerfestival ‘Muziek in de Voorstraat’ speelt  zich jaarlijks af in enkele 
monumentale panden in de Voorstraat in Middelharnis 

Elke keer worden verrassende optredens verzorgd in bijzondere monumentale panden aan 
de Voorstraat. 
Met het betreden van de monumenten panden reizen we terug in Middelharnis’ 
geschiedenis met vissers, reders en ondernemende bestuurders. 
 
– 20 september 2019 
Ook in de zesde editie van het huiskamerfestival verzamelden zich bijna 120 bezoekers voor 
concertbezoek aan vier statige woonhuizen aan Voorstraat en Ring van Middelharnis.  
Het festival opende met een causerie door de (historische) gebroeders Boomsma in de zaal van het 
voormalige Raadhuis.  
De bezoekers genoten van het aangeboden afwisselende programma en van de gastvrije ontvangst in 
de opengestelde woonkamers.  
Een kleurrijk programmaboekje werd samengesteld.  
Opgetreden werd door Maartje Meijer en Ingmar Heytze (songwriter/pianist en dichter),  
                                     Nelleke Kuipers en Bart Wolvekamp (zangeres/actrice en piano),  
                                     Ensemble Camelot (Keltische muziek)   
                                     Duo Masharti (viool en harp). 
 

 
 
*  Vitrineproject Goeree-Overflakkee  
Vitrine Goeree-Overflakkee is een project waarbij streekherkenbare artistieke, volksculturele en 
cultuurhistorische objecten worden tentoongesteld in vitrinekasten in (semi)openbare ruimten. Door 
de maandelijkse wisseling van de presentaties en de afwisselende thema’s ontstaat een verrassend 
en spraakmakend verwachtingspatroon bij de kijkers.  
Doelstelling 
Amateurkunstenaars, verzamelaars en cultuurhistorische organisaties worden uitgenodigd om een 
mini-expositie in te richten die door de vrijwillige wisselaars door de regio wordt verplaatst.  
Er zijn twintig vitrines in gebruik. 
 


