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De kogel is door het Kruithuis.
Na lange tijd in onzekerheid te hebben verkeerd hebben we als STOK vanuit de
gemeente eindelijk de toezegging gekregen om tot 1 januari 2019 in het
Kruithuis te kunnen blijven. Na 12 jaar ploeteren en zorg voor het gebouw een
hele, hetzij tijdelijke, geruststelling. Ondanks wat strubbelingen en terugfluiten
draagt de gemeente STOK toch een warm hart toe en staat positief tegenover de
kunstactiviteiten en samenwerking met andere partijen die wij in het Kruithuis
organiseren.
Het blijft natuurlijk wel een gegeven dat het voor ons ooit ophoudt in het
Kruithuis omdat de gemeente verdere plannen aan het ontwikkelen is om het
gebouw als monument een eigentijdse plaats in de Bossche gemeenschap te
geven.
De gemeente kijkt graag mee naar een eventuele vervolglocatie maar hoort ook
graag onze wensen en onze ideeën over hoe wij als STOK door willen gaan.
Juist om die voortgang van STOK willen we de leden en belangstellenden voor
STOK uitnodigen om op een nader te bepalen datum samen te komen en hierover
van gedachten te wisselen.
Het blijft belangrijk om STOK zoveel mogelijk samen te dragen. Het zou dus
goed zijn als meer mensen hier hun steentje aan willen of kunnen bijdragen.
De Kunstnacht heeft onlangs plaats gevonden. Als STOK/KUBRA hebben wij
deelgenomen en met succes onze bijdrage geleverd aan de programmering en
uitstraling in de Kaaihallen van de Tramkade.
We zijn begonnen met het organiseren van de derde aflevering van FAF / Flex
Art Fair. Een uitnodiging om deel te nemen heb je waarschijnlijk al ontvangen.
Bekijk hem eventueel op www.stokpunt.nl
Voor kunstenaars een unieke mogelijkheid om zichzelf met hun kunst in het
Kruithuis te presenteren.
De ‘Titselaar-award’ zijn we nu voor de tweede keer aan het organiseren.
Deze wedstrijd zal in januari 2018 plaatsvinden. Een nieuwe jury is
samengesteld. De inschrijving en voorwaarden voor nominatie worden
binnenkort bekend gemaakt. We roepen alle Bossche professionele kunstenaars
op om deel te nemen om zo voor deze prijs in aanmerking te komen.
In de programmering van het Kruithuis zijn voor 2018 nog enkele mogelijkheden
open om te exposeren, solo of in een groep, maar ook om andere activiteiten te
laten plaatsvinden.
Ook weekendprojecten zijn mogelijk. Neem hiervoor contact op met Willem
Wandberg, mail naar stokkruithuis@gmail.com
Met frisse STOK-groet,
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