Activiteitenplan voor 2022 van het Drents Schildersgenootschap
Aangezien het op dit moment (april 2021) nog zeer onduidelijk is in hoeverre de coronacrisis ons land
de rest van dit jaar in zijn greep blijft houden, is het moeilijk om een definitief activiteitenplan voor
2022 op te stellen. De gang van zaken in dit lopende jaar 2021 hebben ons net als in 2020
genoodzaakt onze plannen flink aan te passen. Vanaf eind 2020 ging onze galerie in Warenhuis
Vanderveen voor het publiek dicht, zodat alle tentoonstellingen die voor dit voorjaar gepland waren
afgezegd moesten worden. We zijn nu bezig met de potentiële exposanten te overleggen of, en zo ja
wanneer, hun tentoonstelling alsnog kan worden ingepland. Door de coronacrisis was het daarnaast
heel moeilijk om met andere instellingen en expositieruimtes te overleggen over mogelijke
samenwerkingsprojecten. We hopen dit in de komende maanden weer op te kunnen starten.
We gaan er van uit dat het in 2022 weer mogelijk zal zijn zes tentoonstellingen in de galerie te
houden (zie onderstaande lijst), waaronder een met als thema ‘Het warenhuis in al zijn facetten’, als
onderdeel van de festiviteiten rond het 125 -jarig bestaan van Warenhuis Vanderveen in april/mei
2022. Bij deze tentoonstelling is een boekje gepland met afbeeldingen van alle tentoongestelde
kunstwerken. In de herfst willen we weer een aantal net afgestudeerde kunstenaars de gelegenheid
geven zich in de galerie te presenteren. Verder hopen we ook enkele keren ledententoonstellingen
elders te kunnen organiseren, evenals tenminste één buitenschilderdag.
Nadat het gelukt is in 2021 het verlichtingssysteem grondig te vernieuwen willen we in 2022 de
inrichting en outillage van de galerie gaan verbeteren en op een hoger niveau brengen, zodat we ook
driedimensionaal werk beter kunnen presenteren. Ook willen we bekijken of het via af en toe gericht
adverteren mogelijk is meer bezoekers naar de galerie te trekken. Verder gaan we bekijken of het, nu
in de afgelopen jaren verscheidene nieuwe leden tot onze vereniging zijn toegetreden, wenselijk is
een nieuwe publicatie over het DSG samen te stellen.
Het Bestuur van het DSG, 30 april 2021

Geplande exposities in de DSG-galerie in Warenhuis Vanderveen (onder voorbehoud)
Januari – februari:
Ronald Soeliman.
Maart – April:
In de lens van Ewout Broeksma: een hommage aan de onlangs overleden sportfotograaf van het
Dagblad van het Noorden.
Eind april – juni:
‘Het warenhuis in al zijn facetten’, werk van leden gemaakt nav het 125-jarig bestaan van Warenhuis
Vanderveen.
Juli – augustus:
Schatten van het veen: werk van Dioni ten Busschen, geïnspireerd op het veen.
September – oktober:
Manifestatie Jong VI: werk van net-afgestudeerden aan Academie Minerva en de Klassieke
Academie. In samenwerking met de Stichting KC Conzep uit Roderwolde.
November – januari 2023
Wei Ping en Albert Rademaker. In samenwerking met galerie Kunstbroeders in Soesterberg.
Ledenexposities elders (data nog niet bekend):
De Lawei in Drachten
De Secretarie in Meppel
Kasteel Groeneveld in Baarn
Overige activiteiten:
Begin januari: Nieuwjaarsreceptie voor leden, Vrienden en relaties
Juni: een buiten-schilderdag in de beeldentuin van Gees.
Eind september: ‘Vanderveen op stelten’: Een jaarlijkse vierdaagse happening van het warenhuis,
waarbij iedere winkel iets organiseert. Het DSG ontvangt bezoekers met een hapje en een drankje, er
zijn exposanten aanwezig en er is een kunstenaar, die ter plekke aan het werk is.

