Jaarverslag 2012
Aantal algemene ledenvergaderingen: ?
Aantal bestuursvergaderingen: ?
Nieuwe leden:
José Middelhuis; textielkunstenares, Martijn Adelmund; schrijver, kunstprojecten
onderwijsactiviteiten.
Groepsexpositie Point of no Return:
De grootste activiteit van het Platform was deze expo van 2 november tot 21
december met bijna 1600 bezoekers. De ruimte, een voormalige
universiteitsbibliotheek aan Binnenhaven 7, werd beschikbaar gesteld door
Bouwfonds. De deelnemende kunstenaars hebben zich laten inspireren door het
gegeven van de mogelijke ondergang of ommekeer, die voorspeld werd in de
Mayakalender. Er werden 3 salons georganiseerd in de expositieperiode.
Salons:
FabLab Wageningen over onder andere 3D printers, Spinozaprijswinnaar Marten
Scheffer over kantelpunten in ecosystemen en Transition Towns over onder andere
guerrilla gardening.
Activiteiten individuele leden:
Meer over dit onderwerp is terug te lezen op de website in de nieuwsrubriek.
Hieronder een opsomming.
Josien Plomp exposeert in inloopcentrum Wageningen met kleurrijke schilderijen.
July Leesberg exposeert in de Casteelse Poort met schilderijen over het Nieuwe
Nederlandse Landschap.
Sharon Burggraaf exposeert in Medisch Centrum Kortenoord Wageningen, en in het
Filmhuis te Oosterbeek met acrylschilderingen.
Salman Ezzammoury en Elizabeth Kristensen exposeren in huis Kernhem en PEK in
Ede.
Gelske Kwikkel, Birgit Pedersen, Josien Plomp en Frida Stad exposeren in Huis
Kernhem in Ede met ‘Hoe Blauw is Blauw’.
Bert Hoekstra verzorgt een expositie van beeldend werk en gedichten van
verstandelijk gehandicapten uit Japan in Huis Kernhem in Ede.
Annie van Gansewinkel publiceert kinderboek ‘Logeerbeer’.
Laurens van der Zee publiceert op diverse websites een tekst en een film van
Cultuur is een stoel is een stoel.
Salman Ezzammoury exposeert in Veenendaal met ‘Frisse Blik’.
Rene van Corven ontwerpt een pergola voor het Groen van Prinstererplein in
Wageningen.
July Leesberg exposeert in Oosterbeek met schilderijen over het Nieuwe
Nederlandse Landschap.
Ruth Eisen exposeert in Lievelde met ‘Beitel en Kwast’.
Elizabeth Kristensen, Marij Roex en Petra de Vree exposeren in huis Kernhem in Ede.

Salman Ezzammoury exposeert in BBLTHK Wageningen met ‘Manhattan in
Wageningen’.
Robbert Kamphuis exposeert met een raamfeuilleton bij Kapsalon Bubbles in
Wageningen.
Salman Ezzammoury exposeert in Ede aan Boogstraat 8 met PEK-leden.
Birgit Pedersen exposeert schilderijen in Vorden.
Laurens van der Zee is verkozen tot stadsdichter van Wageningen.
Riekje Offerhaus en Salman Ezzammoury exposeren in Harskamp met ‘De hond in
de kunst’.
Josien Plomp exposeert in de Ontmoetingskerk in Bennekom met collages.
Petra de Vree exposeert in het kerkje van Persingen met keramiek.

Toekomst:
Wageningen 750 staat voor een groep Platformleden op de agenda.

