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Met plezier presenteren wij hierbij het verslag van het tweede Biënnale Kun-
stenfestival Aardenburg, dat in de zomer van 2019 plaats vond. Het is een sa-
menvatting van een uitgebreid verslag dat als eindverantwoording aan de subsi-
diërende fondsen is gestuurd.

Het doel van Stichting Aardenburg Kunstenfestival is in de eerste plaats het be-
vorderen van de leefbaarheid in Aardenburg. We zetten kunst van internationaal 
niveau in  als middel om zoveel mogelijk mensen te verleiden  naar Aardenburg 
te komen. Daarnaast kent het kunstenfestival een randprogramma met een ge-
varieerd aanbod van muziekoptredens , straattheater, lezingen en workshops.

We hebben ruim 3000 bezoekers mogen ontvangen. Ons streven is om dat 
aantal te verhogen. De kracht van het concept - goede kunst en een gevarieerd 
randprogramma - heeft zich in de twee voorbije edities van het kunstenfestival 
bewezen. We zijn er echter nog onvoldoende in geslaagd om de gewenste pu-
bliciteit en bekendheid te krijgen. Hiermee gaan we zeker aan de slag en sug-
gesties zijn welkom.

Het kunstenfestival is ook deze keer weer mogelijk geworden door de inzet van 
heel veel enthousiaste vrijwilligers. Dat heeft geleid tot nieuwe vriendschappen 
en contacten en daarmee bijgedragen aan de leefbaarheid in Aardenburg.

Inmiddels kijken we al weer uit naar de derde editie van het Biënnale Kunsten-
festival Aardenburg, dat in de zomer van 2021 plaats zal vinden. De voorberei-
dingen daarvoor zijn al in gang gezet. We hopen in het voorjaar van 2020 een 
eerst opzet te kunnen presenteren.

Willem de Stigter
Voorzitter Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Aardenburg, januari 2020
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De tweede editie van het Kunstenfestival Aardenburg kwam er niet in 2018, 
maar in 2019, nadat bij de evaluatie van de eerste editie in 2017 werd beslist 
het evenement niet jaarlijks maar om de twee jaar te houden. Na een voorbe-
reidingsperiode kleurden tijdens de zomer van 2019 bijna 40 kunstenaars meer 
dan 15 locaties creatief in, meer bepaald in het West-Zeeuws-Vlaamse stadje 
Aardenburg (Nederland) en het dorpje Middelburg bij Maldegem (België).

Deze editie kwam tot stand op basis van de artistieke invulling door curator Hans 
Theys, ondersteund door de leden van het stichtingsbestuur, enkele professio-
nele krachten en adviseurs, een comité van aanbeveling én een 100-tal vrijwilli-
gers. Het bestuur dankt ook de subsidiënten en sponsoren voor hun substantiële 
financiële bijdragen aan het initiatief.
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Een bijdrage leveren aan het culturele klimaat, het bevorderen van de leefbaar-
heid en het versterken van de saamhorigheid en gezamenlijke trots zijn de drie 
doelstellingen van de Stichting Aardenburg Kunstenfestival. Tijdens de eerste 
editie van het Kunstenfestival Aardenburg gebeurde dat in Aardenburg alleen. 
Voor de tweede editie werd een uitstap gemaakt net over de landsgrens naar 
het Vlaamse Middelburg bij Maldegem. Net zoals Aardenburg heeft Middelburg, 
dat nog kleiner is dan Aardenburg, een rijk historisch verleden en kampt het met 
dezelfde problemen waar Aardenburg als relatief kleine woonkern mee worstelt.

Door kunst op locaties tentoon te stellen, werden kunstliefhebbers verleid om 
kennis te maken met Aardenburg en Middelburg. Plaatselijke inwoners kunnen 
zo anders kijken naar de plek waar ze wonen. Door de lokale bevolking en de 
lokale ondernemers bij het festival te betrekken werd positief bijgedragen aan 
de duurzame leefbaarheid van beide woonkernen en een brug geslagen over de 
grenzen heen.

Het thema van de tweede editie van de Biënnale Kunstenfestival Aardenburg 
was ‘Vrijheid vandaag!’. De aanleiding was de viering van de bevrijding na de 
Tweede Wereldoorlog, eind 1944, 75 jaar geleden én de visie van de curator van 
kunst als actualisering van de vrijheid: een aftasten van de grenzen van het be-
reikbare en een reikhalzend uitkijken naar het onbereikbare. Het aftasten van de 
grens tussen het mogelijke en het werkelijke.
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De Biënnale vond plaats in Aardenburg (NL) en Middelburg bij Maldegem (BE) op 
respectievelijk 10 (en 5 buitenlocaties) en 2 plaatsen met 40 kunstenaars.

Kunstenaars
AARS - Ann Veronica Janssens - Annea Lyvv Dreisz - Ate de Jong - Bernd Lohaus - 
David Claerbout - De Klup - Dries Van Laethem - Elly Strik - Fran Van Coppenolle 
- Gijs Milius - Guy Mees - Guy Rombouts - Henk Visch - Idris Sevenans - Jolijn 
Baeckelandt - Jorik Dzobava - Karl Philips - Kasper De Vos - Leendert Van Acco-
leyen - Léon Frédéric – Luc Deleu - Nicolas Bal - Nienke Baeckelandt - Omer Giel-
liet - Oscar Peters - Robby Blondbaard - Robert Soroko - Ronald Ophuis - Simon 
Masschelein - Sterling Ruby - Tamara Van San - Troebel Neyntje - Vincent Van 
Meenen - Werner de Vos - Zena Van den Block - Zoro Feigl

Locaties in Aardenburg
Sint Baafskerk, Sint-Bavostraat – 10 kunstenaars – 15 werken
Bernd Lohaus, Dries Van Laethem, Simon Masschelein, Guy Rombouts, Annea 
Lyvv-Dreisz, Leendert Van Accoleyen, Robert Soroko, Fran Van Coppenolle, Idris 
Sevenans en Omer Gielliet

Gymzaal, Sint-Bavostraat – 1 kunstenaar – 1 werk
David Claerbout

Vorsterman van Oyenschool, Sint-Bavostraat – verschillende kunstenaars
 – verschillende werken
AARS – Antwerp Artist Run School, een initiatief van Idris Sevenans
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Freemen Gallery, Marktstraat – 5 kunstenaars – 9 werken
Bernd Lohaus, Guy Mees, Gijs Milius, Léon Frédéric en Jorik Dzobava

Het Gele Huis/Huis Hoogerwerf, Oude Kerkstraat – 6 kunstenaars – 13 werken
Ann Veronica Janssens, Elly Strik, Ronald Ophuis, Leendert van Accoleyen, Henk 
Visch en Oscar Peters

Schuur en tuin Wijffels, Noordstraat – 4 kunstenaars – 5 werken
Karl Philips, Zoro Feigl, Fran Van Coppenolle en Simon Masschelein
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Gemeentelijk Archeologisch Museum, Marktstraat – 3 kunstenaars
 – verschillende werken
Sterling Ruby, Ate de Jong en Dries Van Laethem

Voormalige winkel Daansen, Marktstraat – 8+ kunstenaars en 30+ werken
Werkplaats voor een reeks van meestal jonge Belgische kunstenaars verenigd 
in Troebel Neyntje, Onrealistisch initiatief en Winkel voor Merkwaardige Pro-
ducten: Idris Sevenans, Werner De Vos, Nienke Baeckelandt, Nicolas Bal, Robby 
Blondbaard, Jolijn Baeckelandt, Zena Van den Block, Luc Deleu en De Klup.

Casa Portiera, Weststraat – 1 kunstenaar – 3 werken
Jorik Dzobava



Weide Van Overloop, Kloosterpad – 1 kunstenaar – 1 werk
Leendert Van Accoleyen

Buitenlocaties, Aardenburg – 2 kunstenaars – 5 werken
Kasper De Vos en Leendert Van Accoleyen

Locaties in Middelburg (Maldegem)
Sint-Petrus- en Pauluskerk, Middelburgse Kerkstraat – 2 kunstenaars
 – 11 werken
Bernd Lohaus en Tamara Van San

Convent Santa Clara, Kloosterstraat – 2 kunstenaars – 2 werken
Omer Gielliet en Guy Rombouts
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Voorbereidingen
Het was aanvankelijk de wens van de Stichting Aardenburg Kunstenfestival in 
zee te gaan met de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen, die meteen zou 
optreden als centrale kunstenaar en curator. Van het voorjaar tot in het najaar 
van 2018 werd met de kunstenaar en zijn team overleg gepleegd. Zijn project 
stelde een reeks internationaal gerenommeerde kunstenaars voor, maar bleek 
uiteindelijk financieel te hoog gegrepen. Daarom werd uitgekeken naar een 
nieuwe curator die in het begin van 2019 werd gevonden in de persoon van de 
Belgische kunstcriticus Hans Theys. Het project werd herschreven en ingediend 
bij overheden en fondsen voor ondersteuning. De tweede editie werd vanuit 
een projectdossier geleidelijk opgebouwd parallel met de toezeggingen door 
overheden en fondsen, tot het uiteindelijke resultaat.

Algemeen
De curator is erin geslaagd om een goede kwalitatieve mix te vinden tussen ge-
vestigde kunstenaars – waarvan het overgrote deel met een internationale uit-
straling – en opkomende talenten. De balans tussen Nederlandse en Belgische 
kunstenaars was enigszins uit evenwicht. Een te groot deel kwam uit Vlaanderen.

De idee om ook Middelburg bij Maldegem als dorpsomgeving over de grens in 
België op te nemen in het programma met twee locaties kwam niet zomaar uit 
de lucht vallen. Het was voor de meeste mensen uit de organisatie een eerder 
geopperde wens die door een toevallig ontmoeting zich ontpopte tot een kans 
die met beide handen werd aangepakt en uitgewerkt.



De Sint Baafskerk in Aardenburg kreeg als zogenaamde toplocatie met een statig 
werk van Bernd Lohaus een mooie invulling. De omgeven werken door hoofdza-
kelijk jongere kunstenaars als hommage aan Lohaus werd zowel als interessant 
als storend bestempeld. Een aantal nieuwe locaties, zoals Het Gele Huis/Huis 
Hoogerwerf en de twee locaties in Middelburg-Maldegem, was voor velen een 
aangename verrassing. Het inpalmen van twee locaties – de Vorsterman van 
Oyenschool en de voormalige winkel Daansen – door een kunstcollectief, res-
pectievelijk Antwerp Artist Run School en Troebel Neyntje, waren geslaagde ex-
perimenten. Naar het einde van de voorbereidingen werd door de kunstenaars 
aangegeven dat ze er de voorkeur aan gaven ook een aantal bijkomende bui-
tenlocaties te creëren, zoals bijvoorbeeld op en rond de Markt van Aardenburg.

De betrokkenheid van en met de lokale bevolking was van het niveau van de 
eerste editie, al waren er meer uitgesproken meningen zowel positief als nega-
tief. Deze laatste vooral over de artistieke inhoud. Het kunstenfestival werd door 
de inwoners, de handelaars en de gemeente als positief ervaren. Ook van de 
fondsen mochten we positieve geluiden opvangen.

We denken dan ook dat we het geheel als positief mogen evalueren en dat we 
erin geslaagd zijn deze nieuwe uitdaging tot een goed einde te brengen. Al zijn 
er nog tal van verbeterpunten. We zijn er ten slotte van overtuigd dat we een 
volgende stap hebben gezet om met het Kunstenfestival Aardenburg als evene-
ment een langjarige en duurzame meerwaarde voor de regio te creëren. 

Een algemene reactie uit het publiek was enerzijds dat wat er te zien verras-
send was en anderzijds dat er te veel installatiekunst aanwezig was en te weinig 
“traditionele” kunst, zoals schilderijen. Die mening werd niet door iedereen 
gedeeld, zeker niet door de mensen die regelmatiger een kunstenfestival be-
zoeken. Door mensen die niet vaak een bezoek brengen aan een kunstenfestival 
werd de kunst wel eens omschreven als moeilijk.10



Een hoogtepunt – ook letterlijk – was de installatie gebouwd door de jonge Bel-
gische kunstenaar Leendert Van Accoleyen, in een weide aan de rand van Aar-
denburg. Het werk deed in Aardenburg onder de bewoners ook wel de wenk-
brauwen fronsen en werd door sommigen omschreven als horizonvervuiling.

Uiteindelijk werd door de organisatie beslist inwoners van Aardenburg en 
Middelburg-Maldegem gratis toegang te verlenen tot het evenement. De stan-
daardprijs was € 12,50 en door een aantal mensen omschreven als te duur. De 
organisatie vindt van niet gezien het aantal locaties en het aantal kunstenaars. 
Wie alles goed wilde bekijken had een dag nodig.
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STPPNMETSCHRVNOEEIJE
Omdat in Aardenburg het thema literatuur/poëzie nooit ver weg is engageerde 
de curator de Belgische schrijver Vincent Van Meenen als samensteller voor een 
literair programma. Vincent Van Meenen is als schrijver bedenker en bezieler 
van het project ‘Stoppen met schrijven’. Vijf opeenvolgende zondagen vonden 
in De Vertoeving/De Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, 
Weststraat, gesprekken plaats tussen Vincent van Meenen en een collega-au-
teur met als titel ‘STPPNMETSCHRVNOEEIJE. Vincent Van Meenen Noodt Op 
Zondag’. Gastauteurs waren:
• Zo 7 juli 2019: Eli Elise Hoopman
• Zo 14 juli 2019: Bob Vanden Broeck
• Zo 21 juli 2019: Simone Atangana Bekono
• Zo 28 juli 2019: Frank Keizer
• Zo 4 augustus 2019: Maarten Inghels

Casa Portiera ABC – Art, Books and Coffee
Casa Portiera is de werkruimte van restauratrice Monica Martens. De festivalbe-
zoekers konden er kunst bekijken (ook het werk van Jorik Dzobava), door (kunst)
boeken bladeren (en te kopen) en een kopje koffie of thee drinken. Casa Portiera 
ABC zorgde voor de opvang van de schrijvers en organiseerde telkens een nazit. 
Het gaf mensen de kans nog eens vragen te stellen aan de schrijvers en eventu-
eel hun boeken te kopen.

Ground Residentie Aardenburg
Het kunstwerk dat Leendert Van Accoleyen in de weide aan het Kloosterpad 
creëerde, groeide van zondag 21 tot en met dinsdag 30 juli 2019 uit tot een 
kamp-residentie waar de kunstenaar een geestelijke en fysieke ruimte had ge-
creëerd met mogelijkheid tot “knutselen, kamperen, wassen, eten, drinken, 
koken, dromen en slapen”.
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De eigen bewoners en de (kust)toeristen stelden een randprogramma zeer op 
prijs. Het is een uitgelezen manier om een breder publiek de gelegenheid te 
bieden om het kunstenfestival te beleven en iets van de bijzondere sfeer te 
proeven. Kunst werpt voor een aantal mensen nog steeds een drempel op. Een 
randprogramma maakt de stap naar het kijken naar kunst kleiner. Dit was het 
programma:

• Vr 28 juni 2019: Opening Biënnale Kunstenfestival Aardenburg met 
   uitvoering door Zeeuws Orkest (voor genodigden)
• Za 29 juni 2019: Opening Biënnale Kunstenfestival Aardenburg met
   optreden Zeeuws-Vlaamse band Dazzle Drive
• Za 6 juli 2019: John Snauwaert Trio – Jazzstandards, gestript, authentiek
   en intiem gebracht.
• Za 13 juli 2019: Trio Manito – Flamencomuziek
• Vr 19 juli 2019: De Regels van Meneer Aart Noevoo (Rini Fenijn)
   Kinderkunstenrondleiding
• Za 20 juli 2019: Vlaamse Meesters oog in oog – Concert Jos van 
    Immerseel, Yeree Suh en Lisa Shklyaver
• Zo 21 juli 2019: Het Verloren Akkoord – Cabaret en muziek
• Zo 28 juli 2019: Culturele Kerkdienst – Gastspreker schrijver en 
   theatermaker Kees van der Zwaard 
• Vr 2 augustus 2019: Bevrijding van ons grensgebied 1944 – Lezing Frank Raeman 
• Za 3 augustus 2019: Mathieu van Bellen en Maria Milstein - Vioolconcerto
• Vr 9 augustus 2019: Cirkids – Straattheater voor kinderen door Kip van Troje
• Za 10 augustus 2019: Marjolaine et les Manouches – Franse chansons
• Za 17 augustus 2019: Finissage – Met optreden zigeunerorkest Piroska Trio

En verder…
Het festival versterkte de aanwezigheid van andere culturele activiteiten die 
tijdens de festivalperiode in Aardenburg en Middelburg werden georganiseerd.
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Het aantal bezoekers aan de tweede editie van de Biënnale Kunstenfestival Aar-
denburg was lager dan verwacht. We hadden gehoopt op 4000 bezoekers. Het 
zijn er uiteindelijk 2514 geworden. Het artistiek programma kon 121 mensen 
bekoren. In totaal 1195 mensen konden we warm maken voor deelname aan 
het randprogramma.

Bezoekersonderzoek
We voerden aan de kassa een bezoekersonderzoek aan de hand van het vragen 
van de postcode en waar en op welke manier ze hadden gehoord of gelezen 
over het kunstenfestival. Bezoekers kwamen voor de helft zowel uit België als 
uit Nederland. Ruim 6 op 10 van de Nederlandse bezoekers kwam uit Zeeland 
(hoofdzakelijk uit Zeeuws-Vlaanderen). Ruim een kwart had Noord-Brabant als 
woonplaats.

Het is moeilijker dan gedacht om een groter deel van het publiek aan te trekken 
van buiten een straal van 30-50 kilometer van Aardenburg en Middelburg. Veel 
bezoekers met een woonplaats buiten de regio waren in de buurt met vakantie. 
In die zin zijn we er wel in geslaagd een deel van de toeristen aan te spreken, 
die over het algemeen het kunstenfestival als een welgekomen evenement om-
schreven.

Mond-op-mond-reclame genereerde 30 procent van de bezoekers. Kranten 
(hoofdzakelijk regionaal), huis-aan-huisbladen, onlinemedia en affiches/flyers 
genereerden elk tussen de 10 tot 20 procent van het publiek.

Rondleidingen voor groepen en individuelen – Elke donderdag, vrijdag, zater-
dag en zondag
Groepen kregen de gelegenheid met een gids het kunstenfestival te bezoeken. 
Individuele personen konden hierbij aansluiten. De belangstelling was matig 
ondanks het contacteren van vele groepen die normaal gezien dergelijke activi-
teiten in hun aanbod opnemen.



Aanbod voor kinderen – Elke festivaldag
Iets minder dan 100 kinderen tussen 8 en 12 jaar volgden een route met vragen 
en opdrachten. Ze kregen aan het onthaal- en ticketbureau een blad. Na inleve-
ren aan het eind van hun bezoek kregen ze een ‘diploma kunstkenner’ cadeau!

Educatie
In de week voorafgaand aan de opening van het kunstenfestival – de laatste 
week school in het Belgische onderwijs – werden enkele rondleidingen en work-
shops gegeven voor kinderen van het basisonderwijs.

Ondanks het aanbod aan de scholen van het basisonderwijs en het voorgezet 
onderwijs langs beide zijden van de grens was de respons van de scholen en 
de persoonlijk gecontacteerde leerkrachten en docenten bedroevend laag. Dit 
ondanks een aanbod dat het klassieke patroon van kunst kijken en een work-
shop oversteeg en voormalige kunstdocenten (nu met pensioen) deel uitmaak-
ten van de werkgroep educatie.

Een blik achter de schermen tijdens de voorbereiding van het kunstenfestival 
werd ook opgenomen in het Cultuurmenu van Zeeuws-Vlaanderen, maar kon 
geen belangstellende klassen trekken.

Alle studenten van het Zwincollege in Oostburg kregen ook een folder met een 
gratis toegangskaart voor een bezoek aan het kunstenfestival. 32 studenten 
hebben hiervan gebruik gemaakt. Door de volgende keer eerder te beginnen 
met het leggen van contacten met het onderwijsveld hopen we een grotere 
respons te kunnen bereiken.

15



PERS EN
 CO

M
M

U
N

ICATIE

16

Persmoment 6 juni 2019
Een persmoment aan de Kaaipoort, waar een nepgrenspaal werd neergezet om 
organisatoren, kunstenaars, het lokale bestuur en financiële ondersteuners, 
met een knipoog mee over de grens te trekken, werd door de lokale en regio-
nale pers bijgewoond.

In de pers
De Biënnale Kunstenfestival Aardenburg kreeg hoofdzakelijk aandacht in de re-
gionale pers, veel meer langs Nederlandse dan Vlaamse zijde. Het evenement 
was geregeld aanwezig in de gedrukte en de online-versie van de PZC (Provinci-
aal Zeeuwse Courant). Eén artikel kwam ook in het AD (Algemeen Dagblad), uit 
dezelfde mediagroep, terecht. Namelijk een artikel over de bekende Nederland-
se filmmaker Ate de Jong als een van de deelnemende kunstenaars. Hij werd 
geboren in Aardenburg en groeide er op.

Er verschenen een aantal video’s gemaakt door vloggers, lokale en regionale 
media. Voorbeelden: over filmmaker Ate de Jong en een interview met twee 
organisatoren van het festival: de bestuursvoorzitter en een afgevaardigde van 
de kerngroep uit Middelburg (BE).

Het kunstenfestival kreeg ook aandacht in de cultuurpers, zowel gedrukt als 
online, onder andere in het Belgische magazine H ART, het Brugse cultuurmaga-
zine Exit en Museumtijdschrift.

Ondanks de vele rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met de Neder-
landse en Belgische/Vlaamse nationale pers werd het festival door hen niet op-
gepikt.

Advertenties
Er verschenen betaalde advertenties in het landelijke weekblad De Groene, het 
kunstblad De Witte Raaf, het cultuurmagazine Exit, het Belgische kunstblad H 
ART, het regionale huis-aan-huisblad Zeeuws Advertentieblad, de websites van 
Galeries.nl, MuseumKrant en VVV Zeeland, en op de digitale borden van Wes-
terscheldeferry (Breskens-Vlissingen).
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Drukwerk
Er werden een aantal algemene affiches op formaat A3 en A4 gedrukt en ver-
spreid. Ook voor alle andere activiteiten binnen het artistiek programma en het 
randprogramma werden affiches op formaat A3 en A4 geproduceerd. Een al-
gemene flyer en flyers voor het artistiek programma en het randprogramma 
werden op formaat A5 gedrukt en zo ruim mogelijk verspreid.

Wandelkrant
Er verscheen een wandelkrant – formaat A3, 1 pagina’s – geproduceerd, die aan 
alle bezoekers gratis werd meegegeven.

Catalogus
Op initiatief van de curator werd een festivalcatalogus uitgegeven, een boek van 
82 pagina’s met teksten over de kunstenaars met foto’s van de tentoongestelde 
werken en een uitgebreid addendum van het project “Stoppen met lezen” met 
persoonlijke bijdragen van kunstenaars en curator samengebracht door het kun-
stenaarscollectief Troebel Neyntje. 

E-nieuwsbrief via Mailchimp
Er werden vanaf 22 mei 2019 tot 15 augustus 2019 11 nieuwsbrieven verstuurd, 
vanaf 17 juni met een wekelijkse frequentie op maandag.

Website www.kunstenfestivalaardenburg.nl
Statistieken vanaf 15 juni tot en met 20 augustus 2019
Aantal bezoeken: 12.531 – gemiddeld per dag: 189
Aantal (unieke) bezoekers: 8.250 – gemiddeld per dag: 125
Aantal paginaweergaven: 70.557 – gemiddeld per dag: 1.069
Aantal zoekopdrachten: 4.290 – gemiddeld per dag: 66
Aantal bezochte pagina’s per bezoek: 5,63

Facebook en Twitter
7Op Facebook een 70-tal berichten geplaatst tijdens de periode 15 juni tot en 
met 31 augustus 2019. We zetten de eerste stappen op Twitter (@KAardenburg).

Visuals
Banners langs de rondweg en in Aardenburg zelf. Kaasvlaggen van Kasper de Vos 
aan kerktoren van de Sint Baafs en voormalige Rabobank.
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Er werd een lijst van aandachts- en verbeterpunten opgesteld door het bestuur 
door navraag bij de mensen die zowel professioneel als vrijwillig bij het Kunsten-
festival Aardenburg betrokken waren. Dit zijn de hoofdlijnen:

Afspraken
Goede afspraken en overeenkomsten vormen de basis voor een goed verloop 
van de voorbereidingen en de eigenlijke festivalperiode. Er werd door de orga-
nisatie een aantal draaiboeken (artistiek, productioneel en communicatie) op-
gesteld dat naarmate de voorbereidingen vastere vorm kregen door de curator 
steeds meer naast zich werd neergelegd. Een groot deel werd opgevangen door 
de voortreffelijke inzet van de vrijwilligers.

Samenwerken
Alhoewel samenwerken steeds meer in het woordenboek staat van alle lokale 
verenigingen en er door de organisatoren van het Kunstenfestival Aardenburg 
op een open manier werd (en wordt) gecommuniceerd naar alle betrokkenen, 
zorgen (onuitgesproken) fricties uit het verleden soms nog voor (onzichtbare) 
wrijvingen.

Informeren
Het informeren van de potentiële bezoeker en het informeren van de bezoekers 
als zij/hij er eenmaal is blijft een aandachtspunt. Informatie verspreid via pers 
en de eigen communicatiemiddelen en informatie gegeven op het evenement 
(onthaal, wandelkrant, op de locaties) moet beter op elkaar worden afgestemd.

Over de grens
De locaties in Middelburg-Maldegem is een waardevolle aanvulling gebleken, 
maar was voor bezoekers die te voet waren (op een drietal kilometer lopen 
vanuit Aardenburg) soms een brug te ver. Hiervoor moet in de toekomst over 
worden nagedacht.
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Pers en promotie
We moeten via een aantal nieuwe (en persoonlijk) aan te boren kanalen ook de 
landelijke pers trachten te overhalen om aandacht te besteden aan het Kunsten-
festival Aardenburg. We vinden dat de inhoudelijk kwaliteit van het festival dit 
verdient, ook al ligt het ver buiten het naar Nederlandse normen randstedelijke 
gebeuren en naar Belgische/Vlaamse normen in een gebied waarmee een cul-
turele binding is, maar nog als een “landje apart” wordt gezien. Daarom is ook 
de uitbreiding van het festival naar Middelburg-Maldegem zo belangrijk.

Vrijwilligers
We moeten blijvende en bijkomende inspanningen voeren om vrijwilligers te 
engageren. We moeten duidelijker aangeven wat ze van de organisatie kunnen 
verwachten en wat wij als organisatie van hen verwachten.

Bezoekers
Het besluit om alle Aardenburgers en Middelburgers gratis toegang te verlenen 
werd op prijs geteld, maar de overweging moet worden gemaakt of dat in de 
toekomst ook voor de gehele duur van het festival moet zijn. Nadenken over het 
concept “Ik ben Aardenburger én ik ben een fiere ambassadeur”.



Stichting Aardenburg 
Kunstenfestival

Sint Sebastiaanstraat 4
4527HC Aardenburg

Nederland
www.kunstenfestivalaardenburg.nl
info@kunstenfestivalaardenburg.nl

SPO
N

SO
REN

 EN
 CO

N
TA

CT

We mochten zowel landelijk als lokaal rekenen op de financiële steun van de 
volgende fondsen, overheden en bedrijven: Mondriaan Fonds, Gemeente Sluis, 
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, deBuren, Provincie Zeeland, Rabobank, 
North Sea Port en Gemeente Maldegem.

Lokale partners waren CTOB Transport & Logistics (Oostburg), De Appelaere 
(Waterlandkerkje), Fimagro Financieel Advies, H4A (Sluiskil), Hair & Body Beauty 
(Sluis), Jan Aarnoutse Transport (Oostburg), Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf 
(Oostburg), Mabo Timmerwerken (Aardenburg), Restaurant/Speelboerderij De 
Vijf Weeghen (Nieuwvliet), Schilders- en behangersbedrijf de Sutter (Oostburg), 
Sikkens Center (Terneuzen), Strandcamping (Groede), Van Overloop (Aarden-
burg), Verduijn Biscuits (Eede), Verhage-Lemahieu ruimteplanning en vastgoed 
(Sluis) en Wouter de Houck.
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