Podiumkunstenaars kleuren kunstroute
Ons Eiland Schouwen-Duiveland 11 mei 2010

SEROOSKERKE - Tijdens het Hemelvaartweekend vindt de eerste 'Sea of art - Kunst- en cultuurroute'
plaats op Schouwen-Duiveland. Van donderdag tot en met zondag vertonen zo'n honderd
kunstenaars hun creatieve kunsten op twintig locaties, verdeeld over het eiland. Het festival wordt
op donderdag 13 mei om 13.00 uur feestelijk geopend door Jan Bij de Vaate bij Atelier Aphrodite in
Serooskerke. Clowntje Pippap zal die dag samen met de aanwezige kinderen de eerste klodders verf
aanbrengen op de auto van kunstenares Aphrodite en het podium zal gevuld worden met
dansdemonstraties van Dansschool Kramer, muziek en dichtkunst.
Initiatiefneemster van Sea of art, Henriette van Gent, besloot naast de beeldende kunst ook muziek,
theater, dans, dichtkunst en andere podiumkunstenaars neer te zetten, om niet te vervallen in een
saaie kunstroute. Inmiddels hebben diverse creatievellingen zich aangemeld om het evenement nog
mooier te kleuren: Elly Lucieer met een dansmodeshow en theatervoorstelling, een elftal
podiumkunstenaars van entertainmentbureau De Vrolijke Noot, de Djembé groep Bedlam, Lachan
met Ierse en Amerikaanse Folk, de dichter Thom Schrijer en anderen. Ook voor kinderen zijn er
diverse mogelijkheden om hun creatieve gevoelens te kunnen uiten, zoals het beschilderen van
borden, het maken van tekeningen, kleien, knutselen en gedichtjes schrijven op de prikborden.
Een kleine greep uit de activiteiten: Agaath van Zeventer en Heidi Bakker zullen tijden het evenement
voorlezen uit werk van schrijfster Leonie Bouwman, een autistisch meisje dat middels gedichten een
kijkje laat nemen in de binnenwereld van een autist. De band Zinkzand zal samen met kunstenares en
muzikante Manushya van Pelt een middag jammen en de Vrolijke noot zal een demonstratie geven
van bodypaint. Verder geven kunstenaars op elke locatie demonstraties van het creëren van
kunstwerken en geven dichters en muzikanten de verschillende locaties regelmatig een kleurrijke
invulling.
Zie ook www.seaofart.nl

