
 
 
 
Activiteiten Stichting Podium Goeree-Overflakkee 2020. 
 
* 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 2020 :  VRIJHEID   ;  Data van het project :  woensdag t/m zondag 20 t/m 24 mei 2020  
Als centraal thema werd ‘vrijheid’ gekozen in aansluiting op de nationale viering van 75 jaar vrijheid. 
Schilderclub de Streek uit Dirksland werd gevraagd mee te doen als amateurvereniging, met een 
expositie op een eigen locatie.  
Vanuit de organisatie Come Together uit Oude Tonge was er interesse om jeugd deel te laten nemen. 
Als specials waren de film ‘The man who stole Banksy’ gepland en trio Benjamin Herman zou 
optreden op Lust en Last. 
Er werd een nieuwe versie van de KunstKijkKadobon gemaakt.  
Voor de opening was er contact met  een slagwerkgroep en de principe afspraken met de musici voor 
op de locaties waren gemaakt.   
In maart, twee maanden voor de startdatum, werden alle stakeholders geïnformeerd dat het 
evenement niet kon doorgaan vanwege de Corona perikelen.  
Al het materiaal dat er beschikbaar was is toen opgenomen in het magazine dat alleen digitaal 
beschikbaar kwam. Tevens werd alles op de home-page van de KunstKijk geplaatst. 
 
Enkele getallen: 
⚫ Gepland 74 kunstenaars op 29 locaties; 
⚫ De werkgroep kwam 6 keer bij elkaar; 
⚫ Er zijn 5 nieuwsbrieven verschenen, de laatste met een oplage van 425. 
 
* 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. 
2020: Vanwege Corona-maatregelen niet doorgegaan 
 
*  Vitrineproject Goeree-Overflakkee  
Vitrines 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. 
2020: Vanwege Corona-maatregelen (sluiting locaties)niet gewisseld 


