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Uitnodiging

NisseWaardAteliers

Op zaterdag 27 september om 16.00 uur zullen de burgemeesters van
Spijkenisse en Bernisse, resp. Mevr. Mirjam Salet en Mevr. Pauline Bouvy
NisseWaardAteliers openen.
De voormalige Jan Campertschool in Spijkenisse-Noord is begin december
2013 door NisseWaardAteliers BV aangekocht en verbouwd. Het
schoolgebouw heeft nu zes ruime ateliers van elk 60 m2, een kleiner atelier
en een gezamenlijke expositieruimte en twee lokalen voor educatieve
doeleinden.
De ateliers van NisseWaard waren in korte tijd verhuurd. Een
modeontwerpster (Jaqueline Spaans), een keramiste (Nicoline Lancee), een
schilder/musicus (Heribert Wagner), een edelsmid (Thea de Bruin), een
beeldhouwster (Tineke Nusink), een boekbinder (Henriette Corpeleijn) en
twee glaskunstenaars (Judith van de Wint en Corrie van der Meer) werken
er nu. In de expositieruimte heeft beeldend kunstenaar Erik Sep een
gedetailleerde miniatuurstad gemaakt, nadat eerder Nico Parlevliet er met zijn
multimediale installatie ‘De zee’ exposeerde.
Dit succes is te danken aan een gemeentebestuur dat het belang van
creatieve ondernemers in de gemeente erkent en faciliteert, aan de creatieve
ondernemers die het risico voor exploitatie op zich nemen en aan de
kunstenaars die de kans aangrijpen om hier aan het werk te gaan.
U bent van harte uitgenodigd om het succes van NisseWaardAteliers te komen
vieren en de feestelijke opening bij te wonen op zaterdag 27 september om
16.00 uur, Geraniumstraat 34, Spijkenisse.

Ondernemerschap is belangrijk voor een stad
NisseWaardAteliers is een voorbeeld van
hoe kunstenaars en creatieve ondernemers
het initiatief hebben genomen om zelf een
nieuwe creatieve plek in de stad te creëren,
los van subsidies.
Architect en glaskunstenaar Han de
Kluijver liep al een tijd rond met het
plan om atelierruimte voor kunstenaars
te creëren. In het voorjaar van 2013
werden die plannen concreet doordat
het schoolgebouw van de voormalige Jan
Campertschool aan de Geraniumstraat
beschikbaar kwam. In samenwerking
met de Dordtse kunsthal DordtYart werd
de aankoop van de school mogelijk. Het
gebouw wordt nu door NisseWaardAteliers
BV verhuurd en beheerd.
‘Creatieven’ geven Spijkenisse karakter
Het bestaan van deze ateliers is van groot
belang voor de individuele kunstenaars
maar ook van niet te onderschatten
betekenis voor de maatschappij. Voor
de toekomstige gemeente Nissewaard
zijn de voordelen evident: een aantal
toonaangevende, vooraanstaande
‘creatieven’ binnen de gemeentegrenzen
verhoogt het aanzien van de stad,
bevordert de artistieke interactie met
de bewoners, maakt het exposeren en
verkopen van hoogwaardige artistieke
producten mogelijk en dat zorgt weer voor
aantrekkingskracht op kunstliefhebbers
vanuit het hele land.

Nieuwe steden, zoals Spijkenisse, hebben
in veertig jaar kracht en karakter getoond.
Zij presteerden het een compleet nieuwe
bevolking te huisvesten, daarvoor een
infrastructuur te creëren met veelal
uitstekende sociale voorzieningen, een
aantrekkelijk stadscentrum te bouwen met
theater, bibliotheek en bioscoop en een
ruim aanbod aan culturele voorzieningen.
Een ziel voor de stad
Na de onstuimige groei komt er aandacht
voor culturele dynamiek. Achter de
naoorlogse gevels bevinden zich tientallen
culturele ondernemers. Hun activiteiten
moeten niet alleen worden gestimuleerd,
maar ook zichtbaar worden gemaakt, zodat
ze onderdeel kunnen worden van een
nieuwe identiteit voor de stad.
Lokale kunstenaars zoeken vaak hun
toevlucht naar omringende gemeenten als
Rotterdam waar wel ruimte voorhanden
is en dat is zonde voor Spijkenisse. De
aanwezigheid van ‘culturele uitvinders’
maakt het voor grote groepen – jonge
- mensen juist aantrekkelijk zich in
de stad te vestigen. Om die reden is
NisseWaardAteliers (NWA) opgericht, zodat
kunstenaars en creatieve ondernemers in
Spijkenisse kunnen blijven en de stad een
ziel kunnen geven.

Een stad is namelijk meer dan alleen
materie. Ze bestaat niet alleen uit
gebouwen, het karakter van een stad wordt
vooral bepaald door haar inwoners. Hun
dromen, gevoelens van geluk, verlangen,
angst en eenzaamheid, geven de stad een
ziel.

Samenwerken loont
Veel kunstenaars zijn in staat om prachtig
werk te maken, maar hoeveel verdienen er
hun boterham mee? Dat vergt een andere
manier van werken en een professionele
kijk op de zaak. Individuele ateliers zijn
inwisselbaar, maar door samen in één
gebouw te zitten, ontstaat ruimte voor
De kunstenaar als zelfstandig professional ontmoeting en is NisseWaardAteliers een
Kunstenaars vervullen een belangrijke
plek waar positieve energie wordt gedeeld.
rol binnen de stedelijke economie. De
Wat het creatieve platform van NWA
aanwezigheid van kunstenaars in alle
zo interessant maakt is dat je met
sectoren stimuleert een klimaat van
anderen kunt leren, je laten inspireren,
tolerantie, openheid en diversiteit,
motiveren en activeren. Samenwerken
doordat kunstenaars over het algemeen
geeft energie; mensen gaan niet naar
vrijdenkend, creatief en vrijzinnig
kantoor voor het kantoor, maar om hun
georiënteerd zijn. Dit trekt niet alleen
collega’s te ontmoeten. De behoefte
andere bevolkingsgroepen - waaronder
om in het werk sociaal verbonden te
hoogopgeleiden - aan, maar genereert ook zijn, is een fundamentele menselijke
een klimaat van kennisoverdracht, innovatie behoefte. Motivatie, ideeën en materialen
en ondernemerschap in een stad. Dat is
uitwisselen, dat zijn de redenen om als
niet verwonderlijk: in veel functies in het
kunstenaars bij elkaar te gaan zitten. Zo
bedrijfsleven waarin kunstenaars actief
zijn bewust verschillende kunstdisciplines
zijn worden vooral originaliteit, creativiteit
vertegenwoordigd om elkaar te kunnen
en authenticiteit hogelijk gewaardeerd.
inspireren.
Kunst en cultuur vormen een essentiële
voorwaarde voor de ontwikkeling en bloei
Onderlinge interactie met vakgenoten is bij
van de stedelijke economie.
NWA een feit. Dáár zit de meerwaarde.

NisseWaardAteliers
Geraniumstraat 34 - 3202 RE Spijkenisse

Programma
15.45 uur: Inloop
16.00 uur: Opening door de burgemeesters van Spijkenisse en Bernisse,
Mevr. Mirjam Salet en Mevr. Pauline Bouvy, begeleidt door een strandbeest
van beeldend kunstenaar Theo Jansen, daarna viering opening NWA met theatrale
ondersteuning van José van Dam-Vuijk (Theaterwerk de Wildeman) en muziek
van verschillende muzikanten, o.a. Jos van Oost samen met Terence Hansen,
Ingrid Ranftl en Heribert Wagner samen met Dirk Nusink.

Deze uitnodigingskaart is tevens uw toegangsbewijs.
Bestuurders NWA:

Wim Buesink
Han de Kluijver
Arie Jaap Warnaar
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