
Beste kunstliefhebbers, 

 

We zaten en zitten niet stil  

Zoals u ongetwijfeld weet is de Kubus door de corona-maatregelen vooralsnog gesloten en dat 

geldt ook voor onze kunstuitleen.  

We hebben de afgelopen periode mooie projecten en activiteiten georganiseerd. 

Een succesvol voorbeeld was het Educatieproject Jongeren dat in 2019 met financiële 

ondersteuning van de Gemeente is afgerond. Daar is in samenwerking met de Scholen 

Gemeenschap Lelystad (SGL) door een achttal studenten een schilderij uitgezocht. Het 

uitgezochte schilderij zorgde voor inspiratie voor het maken van een werkstuk. Het thema was 

“een bank onder kunst”.  Iedere deelnemende leerling maakte een bank of iets anders wat bij 

dit thema paste. De gemaakte werken werden samen met de werken van hun keuze 

tentoongesteld in de Kunstuitleen.  

Daarnaast was er een project met twaalf leerlingen van De Steiger die ieder bij een door hen 

gekozen kunstwerk uit de collectie van de Kunstuitleen een gedicht maakten. Zij droegen dit 

gedicht tijdens een bijeenkomst van de Stadsdichters voor in de Kunstuitleen. Ze konden er 

een prijs mee winnen. Stadsdichter Thomas Gerla zat in de jury. En zijn band zorgde voor een 

optreden Een aantal van de kunstenaars kon daarbij aanwezig zijn. . 

In het kader van het project Bank onder de Kunst en het project Jongeren en Poëzie is er een 

werk aangekocht van Jacob de Jonge (Flycatcher) en twee werken van Carel See.  

 



 

 

 

Wat ook nog door kon gaan was een expositie van het werk van Kitty van den Beld in de hal 

van het Stadhuis van Lelystad van 6 tot 16 maart. De expositie bestreek het werk van haar uit 

verschillende periodes. Door de sluiting van het stadhuis als gevolg van de coronacrisis is de 

expositie eerder beëindigd, maar de werken zijn op onze website in volle glorie te zien 

inclusief de foto’s van de opening.  

Het schilderij zie de foto getiteld “Tulpenveld” is aangekocht. Dit werk kunt u huren of 

kopen.  

 

 

Een aantal geplande activiteiten moesten we helaas afgelasten zoals: 

 Een poëzie/kunstmanifestatie met jongeren van een Lelystadse school 

 Een manifestatie van de Dijkdichters op 17 april 



We gaan echter energiek door. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw en fris logo. Onze 

website wordt onderhanden genomen om zoveel mogelijk inzicht te bieden in onze collectie 

en we denken na over de mogelijkheden om online faciliteiten te bieden. 

Private shopping 

Indien de periode van sluiting voor u te lang duurt (en dat kunnen we ons goed voorstellen) 

bieden wij de mogelijkheid om via e-mail een afspraak met ons te maken. Op het afgesproken 

tijdstip bent u de enige in onze galerie samen met één van onze vrijwilligers. Op die manier 

zijn  alle regels die gelden in de 1,5 meter samenleving goed te handhaven en kunnen we toch 

zorgen voor de vervanging van uw kunstwerk of de uitbreiding van uw collectie. Een verzoek 

voor een afspraak kunt u per mail sturen naar info@artleen.nl 

We luisteren graag naar u 

Dit is ook het moment om na te denken over verdere verbeteringen van onze dienstverlening. 

We zouden het geweldig vinden als u daarover ideeën hebt. In dat geval vragen we u om die 

met ons te delen. We hebben nu meer tijd om daarover na te denken en waar mogelijk en 

wenselijk in te voeren. Elk voorstel of idee van u dat we oppakken belonen we met een klein 

batikschilderij van Kitty van den Beld.  

Graag verzoeken we u om die ideeën kort op de mail te zetten en te zenden aan ons e-

mailadres info@artleen.nl 

In elk geval wensen we u veel sterkte in de komende periode en vooral veel gezondheid. We 

hopen u weer vol energie en gezondheid te ontmoeten in onze galerie als de RIVM-

maatregelen dat weer mogelijk maken. 

Voor actuele informatie over de ontwikkelingen verwijzen we u graag naar onze website 

www.artleen.nl.  

 

Hartelijke groet 

Bestuur stichting Kunstuitleen Lelystad 

 


