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Met genoegen presenteert Stichting Kunstfort Activiteiten haar inhoudelijke verslag 2018.
Kunstfort bij Vijfhuizen genoot ook in 2018 van haar bezielde groeispurt: het
tentoonstellingsprogramma werd internationaler, de fysieke en online bezoekersaantallen
groeiden en de organisatie werd verder geprofessionaliseerd.
De programmering oogste lof en bekijks. Zo werden in het Kunstfort tentoonstellingen van
internationale kunstenaars als Catherine Biocca en Timur Nasseri getoond. Ook wisten
regionale en nationale collega’s het Kunstfort te vinden, en was de zomerresidency in
samenwerking met 37PK in Haarlem een bijzonder succes. Ook de relaties met andere forten
en het erfgoedveld werden verder versterkt. En lokaal werkte het Kunstfort weer volop
samen met het Cultuurgebouw en Pier K te Hoofddorp, en gemeentelijke partners als
Haarlemmermeermuseum de Cruquius en Podium voor Architectuur. Hoogtepunten waren
de deelname van het Kunstfort aan de kunstbeurs Art Rotterdam met een presentatie van
Dan Walwin, en de Haarlemse Herfst waarbij het Kunstfort een installatie en performance
organiseerde op de met bezoekers overladen zolder van de historische bibliotheek Haarlem.
De nieuwe programmakoers, ingezet in 2017, biedt zowel inspiratie als herkenning aan
bestaande en nieuwe bezoekers. Drie seizoenen programmeert het Kunstfort telkens twee
solo’s, diverse interventies en een aanvullend randprogramma. De doorlopende thematiek
van sciencefiction biedt de uiteenlopende publieksgroepen een toegankelijk kader om te
ervaren hoe kunstenaars hun beleving van de geschiedenis en omgeving van het Kunstfort
verbeelden.
Het Kunstfort wil verwonderen en inspireren: vrij denken stimuleren – binnen de veiligheid
van het gefortificeerde schiereiland. Van belang is daarom dat het fundament voor de
activiteiten, kortom de bedrijfsvoering, gezond en solide is. Zo’n basis geeft ruimte om te
vliegen. Ook in 2018 zijn constructieve stappen gezet, mede door de nieuwe bestuursleden,
en is de werkorganisatie beter gestructureerd. In het verlengde ligt de verder scherpe
aandacht voor PR en communicatie, immers, een positie in de marge vraagt om een centrale
identiteit. Het Kunstfort is ook in 2018 een toenemend bekende naam in stad en land. De
aanvullende zichtbaarheid buiten het fort trekt de bezoekers en aandacht terug naar
Vijfhuizen; het Kunstfort als magnetische satelliet, verdediger én toegangspoort van de
hoofdstad.
2018 was ook het laatste jaar dat wethouder Derk Reneman in functie was in
Haarlemmermeer. Hij was als portefeuillehouder Cultuur een belangrijke steunpilaar en
gekoesterde relatie, zoals tevens bleek uit de prachtige tekening van het Kunstfort in zijn
werkkamer. Het Kunstfort ontving eveneens voor het eerst de meerjarenbijdrage
presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds, toegekend in 2017. De waardering voor
het Kunstfort, als onderscheidende presentatie-instelling met een unieke kruisbestuiving
tussen beeldende kunst en erfgoed, groeit.

Wij danken u voor uw steun en zien u in de toekomst graag terug in Vijfhuizen!
Mede namens het bestuur van Stichting Kunstfort Activiteiten wens ik u veel leesplezier.

Zippora Elders
artistiek directeur
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2. Programma

Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één.
Het monumentale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in Nederland
en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van Nederlandse
ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse polderlandschappen en de 20e-eeuwse Vinex-architectuur.
Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving
van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden.
Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen. De programmering is
geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen
bestaande systemen. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmodellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. Dit wordt gepresenteerd
in tentoonstellingen, interventies in de buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen.

2018 in cijfers:
6 hoofdtentoonstellingen
9 publieksevenementen
14 kunstinterventies
30 vrijwilligers
6 feestelijke openingen
1491 scholieren
3 externe presentaties
2068 nieuwsbriefgeabonneerden
En 1264 Instagram volgers
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Tentoonstellingen

Drie seizoenen biedt het Kunstfort een veelzijdige programmering met onderlinge
samenhang: steeds twee solotentoonstellingen en diverse interventies, alsmede gelieerde
randprogramma’s en externe presentaties. De interventies zijn individuele werken of
verrassende ingrepen door kunstenaars. De solo’s bestaan meestal volledig uit nieuw werk,
en het Kunstfort ziet het ook als een taak om kunstenaars platform te bieden om ‘sitespecific’, kortom plaatsgebonden, werk te creëren in de veilige luwte van het Kunstfort. Dit
biedt een stevige stimulans in de ontwikkeling van de maker, maar geeft ook een
onderscheidende presentatie passend bij de locatie. Hiermee kan helder aangehaakt
worden op het erfgoed: architectuur, geschiedenis en herbestemming. Maar ook voor
bezoekers is het dan extra waardevol om naar Haarlemmermeer te komen voor een unieke
presentatie.

Lente
‘Kunstfort opent de lente met kleur, natuur en absurdisme’
Solotentoonstellingen:
Catherine Biocca – Ancient Workers
Eva-Fiore Kovacovsky – Sequoia Grove
Interventies:
Morten Barker – Apocalypse Now
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Eva-Fiore Kovacovsky – interspecies Communication
Beny Wagner – Eye Farm
Beny Wagner – Outside
Op zondag 8 april startte het nieuwe Kunstfortseizoen met de opening van twee bijzondere
tentoonstellingen. In de Genieloods toonde de Zwitserse kunstenaar Eva-Fiore Kovacovsky
(Bern, 1980) fotografisch werk, voortbouwend op 19e eeuwse reproductietechnieken en
classificatiesystemen. Kovacovsky stond in 2017 op de Longlist van de Berlijnse
Nationalgalerie en ontving de werkbijdrage Bewezen Talent van het Mondriaanfonds. In het
fort maakte de in Berlijn woonachtige Catherine Biocca (Rome, 1984) een even
absurdistische als beklemmende ‘site-specific’ installatie met video, animatie en objecten.
Biocca nam deel aan diverse internationale tentoonstellingen en was in 2014 artist-inresidence aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

Zomer
‘Zomers Kunstfort met astronomische instrumenten en eigenzinnig surrealisme’
Botond Keresztesi – H.B.O. (Hubbard’s Best Of)
Timo Nasseri – Uncertain Phases
Interventies:
The Mindful Intervention, co-curated by Kerstin Winking
Yin-Ju Chen – Reverbaration of the Pleiades
Tamás Kaszás – Escapist Story (Forest School)
Sam Keogh – Kapton Cadaverine Log Entry
Lola Pertsowsky – Escargot sur Ruff
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In de zomer presenteerde het Kunstfort solotentoonstellingen van twee internationale
kunstenaars die niet eerder in Nederland zijn getoond. De Berlijnse Timo Nasseri maakt
mysterieuze objecten die verwijzen naar filosofie, literatuur en het heelal, en waarin zijn
gedeelde westers-Islamitische achtergrond naklinkt. De in Budapest woonachtige Botond
Keresztesi combineert zijn schilderstalent met een nostalgische fascinatie voor (online)
subculturen en voorbije ontwerptrends. Tevens waren in en rondom het fort interventies
van Yin-Ju Chen, Tamás Kaszás, Sam Keogh en Lola Pertsowsky te zien.

Herfst
‘Kunstfort vol zeilende mannen, filmische schaduwpoppen en méér alternatieve
realiteiten’
Serge Onnen – The Fear of Small Numbers
Charlott Weise – He at Sea
Interventies:
Roderick Hietbrink – Near Hit
Lennart de Neef & Micha Prinsen – Host
Lonneke van der Palen – Im Spiegel
Dan Walwin – Messy Scrape
Op zondag 14 oktober openden op het Kunstfort bij Vijfhuizen twee solo-tentoonstellingen
van Charlott Weise (DU, 1991) en Serge Onnen (FRA/NL, 1965) met daarnaast diverse
interventies binnen en buiten het fort. Onnen begon aanvankelijk als autodidact en
studeerde later aan de Rijksakademie Amsterdam. Sindsdien nam hij deel aan diverse
groeps- en solotentoonstellingen in het binnen- en buitenland, waaronder het Denver
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Museum (2006), Drawing Center New York (2006), San Diego Museum of Modern Arts
(2007) en Galerie Francois Barnoud Dijon (2008). Charlott Weise studeerde schilderkunst
aan de Hochschule für Bildende Künste Dresden en de Rietveld Academie in Amsterdam en
was deelnemer aan De Ateliers, Amsterdam. Ze had eerder tentoonstellingen bij W139 en
galerie Tegenbosch van Vreden.

Externe presentaties in 2018
Kunstfort presents Dan Walwin – Dawn at demoralize @ Intersections, Art Rotterdam
Kunstfort presents Broersen & Lukács – Establishing Eden @ Parksessies Haarlem
Kunstfort presents Mika Rosenberg – Empathy Box (onderdeel van residency programma
Future Past / Nature City i.s.m. 37PK Haarlem)
Kunstfort Presents Takeshi Ikeda – Weekend @ Haarlemse Herfst

Solotentoonstellingen

Catherine Biocca – Ancient Workers
Door de beeldtaal en verhaallijnen van science fiction te gebruiken, reflecteerde Catherine
Biocca op Fort bij Vijfhuizen als een kunstmatige plek waar tijd en bestemming verstrengeld
lijken. Biocca studeerde politieke filosofie alvorens haar kunstpraktijk te beginnen, en was
resident aan de Rijksakdemie voor beeldende kunsten in Amsterdam.
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Deze lente muteert het betonnen fort tussen bedrijfskantoor en mislukt huwelijk,
archeologische schat en griezelige tombe, fabriek van de toekomst en reeds gevallen
multinational. Met animatie, beeld, sculptuur, grafiek, sieraden en spel verandert Catherine
Biocca het Kunstfort in een kleurrijke dystopie: Ancient Workers.
Het pleidooi van de tentoonstelling is ‘harder te werken’. In de eerste ruimte treffen we een
rusteloze directeur die iedereen om zich heen wil motiveren, gelijktijdig in verschillende
regio’s, afdelingen en tijden. Wat we achter de schermen tegenkomen, is nog
verontrustender: van de directeurs intrinsieke motivatie vermomd als een Homer Simpsonachtig ‘klassiek’ standbeeld, tot een angstaanjagende set pratende juwelen…
De feestelijke opening was op zondag 8 april. Openingswoord gevolgd door borrel en
muziek van componist en dj Natalia Domínguez Rangel (Bogotá, 1981).
Vooraf, op donderdag 5 april, was de lancering van Catherine Biocca’s nieuwe boek BONSAI
FEELING bij San Seriffe, Amsterdam, met een panel van Vela Arbutina (vormgever), Aaron
Bogart (Floating Opera Press) en Zippora Elders (artistiek directeur Kunstfort).

Eva-Fiore Kovacovsky – Sequoia Grove
De Zwitserse kunstenaar Eva-Fiore Kovacovsky maakte in de lente een indrukwekkende sitespecific tentoonstelling voor de Genieloods van het Kunstfort.
Trailer: https://vimeo.com/300251241
Het Kunstfort verwelkomt deze lente de zwaarste boom van de wereld: de Sequoiadendron
giganteum. De Californische mammoetboom werd naar Europa gebracht in de 19de eeuw,
dezelfde eeuw waarin het Fort bij Vijfhuizen werd gebouwd als onderdeel van een magnifiek
defensieplan, en ook de eeuw waarin de fotografie werd uitgevonden. Eva-Fiore Kovacovsky
(Zwitserland, 1980) neemt dit als startpunt voor de tentoonstelling ‘Sequoia Grove’.
De monumentale genieloods, oorspronkelijk bedoeld voor de kanonnenopslag, wordt bewoond door de natuur. Een constellatie van tropische vruchten, bomen, nerven, planten en
grassprieten koloniseert de ruimte. Maar of die planten en vruchten er echt zijn is de vraag:
de kunstenaar belichtte de vruchten op doek, drukte de nerven af in gips en bracht de grassprieten over op papier. Er kwam geen manipulatie aan te pas. Middenin het kunstmatige
polderlandschap representeren de helderblauwe cyanotypieën en biologerende lijnen een natuur die volmaakt is in zichzelf.

Botond Keresztesi – H.B.O. (Hubbard’s Best Of)
In de zomer presenteerde het Kunstfort de eerste Nederlandse tentoonstelling van de in
Hongarije woonachtige Botond Keresztesi (Roemenië, 1987).
H.B.O. (Hubbard’s Best Of), te zien in het betonnen fort, is al even futuristisch als surrealistisch. De opkomende kunstenaar toont zijn nieuwste schilderijen met objecten die hij ter
plekke maakte tijdens zijn residentie op het Kunstfort. Gebruikmakend van beeldelementen
van internetcultuur, online gaming en interieurontwerp, combineert Keresztesi zijn academische achtergrond – zowel in schilderkunstige praktijk als kunsthistorische referenties – met
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een eigenzinnige fascinatie voor (digitale) countercultures en hedendaagse vrijetijdsproducten. Escapisme vormt een rode draad in zijn werk: zij het in dromerige schouwspellen, virtuele werkelijkheden of vervreemdende trends.
Eerdere tentoonstellingen van Keresztesi zijn D.D.R. (Digital Dreams Recordings) bij Future
Gallery in Berlijn (2018), F.P.S. (Future Past Saturday) bij ENA viewing space in Budapest
(2017), Fear in Elysium bij Display in Banska Stiavnica (2017), Teenscape bij Schloss in Oslo
(2017) en N.S.A. (National Sun Association) bij Horizont Galéria in Budapest (2017).
Tamara van der Laarse draaide muziek op de feestelijke opening.

Timo Nasseri – Uncertain Phases
In de zomer was in de monumentale metalen ‘Genieloods’ de tentoonstelling Uncertain
Phases van de Berlijnse kunstenaar Timo Nasseri (Duitsland, 1972) te zien.
Nasseri presenteert een wonderlijke constellatie van zorgvuldig vervaardigde objecten. De
sculpturen en schetsen – bollen, torens, patronen et cetera gemaakt van hout, staal, snaren,
koper en papier – komen voort uit zijn eigen mathematische taal. Evenzo abstract als fantasierijk in hun verschijning, doen de werken denken aan astronomische en muzikale instrumenten, militaire mechanieken en wetenschappelijke apparaten. Nasseri’s oeuvre combineert Islamitisch en westers cultureel erfgoed, en wordt gevoed door zowel persoonlijke herinneringen en religieuze verwijzingen, als door universele archetypen zoals beschreven in literatuur en filosofie.
Recente solotentoonstellingen zijn All the letters in all the stars at the Maraya Art Center in
Sharjah VAE (2017), I saw a broken Labyrinth in Ab/Anbar Gallery, in Teheran (2017), Florenz
– Bagdad in Arbeiterkammer in Wenen (2016) en The more beneath my feet the skies I see
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in Sfeir- Semler Gallery in Hamburg (2015). Uncertain Phases is Nasseri’s eerste tentoonstelling in Nederland en past bij de ambitie van het Kunstfort om internationale praktijken te implementeren in het plaatsgebonden en door sciencefiction geïnspireerde programma.
Trailer: https://vimeo.com/301565184

Serge Onnen – The Fear of Small Numbers
In het fort construeerde Serge Onnen (FR/NL, 1965) een alternatieve economie.
Harde cijfers worden vloeibaar en hebben niet de vaststaande betekenis zoals we die kennen.
Een roulette, een rad van fortuin, rotorliefs, een phenakistiscoop en een LP draaien op hoge
snelheid rond. Een gezelschap van Chinese schaduwpoppen speelt een soort sudoku en kijkt
met een half oog naar Onnens animatiefilm CLOACINAE (2017)*, die voor het eerst hier getoond wordt.
Onnen werkt met tekeningen en pre-cinema technieken. Hij was resident aan de Rijksakademie en geeft les op de Rietveld Academie. Onnen woont afwisselend in Brussel en
Amsterdam
Met geluidsbijdragen van o.a. Harold Austbø, Jaap Blonk, Li Daiguo, Dick el Demasiado, Fred
Kienhuis, Jonas Ohlsson, Oorbeek, Yvo Sprey, Mark van Tongeren, Mariana Ungureanu,
Simon Wald-Lasowski. *I.s.m. Sverre Fredriksen.
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Charlott Weise – He at Sea
In de herfst presenteerde Kunstfort bij Vijfhuizen de tentoonstelling He at Sea van Charlott
Weise (1991, DE). In de monumentale Genieloods toonde Weise een nieuwe serie zeil-schilderijen.
Op onbewerkt doek onthult ze een blik op mannelijkheid met vloeiende tekens en gebaren,
en dromerige figuratie: mannen onder elkaar, mannen met een gezamenlijk doel, dromen,
achterover leunen, alle handen aan dek, het zeil ophijsen. De fantasievolle scènes en opwindende situaties overlappen en kruisen elkaar, en tussendoor kan een glimp van de kunstenaar zelf opduiken.
Charlott Weise studeerde schilderkunst aan de Hochschule für Bildende Künste Dresden en
de Rietveld Academie in Amsterdam en was deelnemer bij De Ateliers, Amsterdam. De feestelijke opening was op zondag 14 oktober 15.00. De openingsspeech werd gevolgd door een
‘champagne performance’ door de kunstenaar, borrel en een muzikale act door de bekende
Dj Marcelle / Another Nice Mess.

Aanvullende programmering

Kunstfort presents Dan Walwin – Dawn at demoralize @ Intersections, Art Rotterdam
Tijdens Art Rotterdam werd de ‘science fiction‘ wereld van het Kunstfort bij Vijfhuizen – zijn
kunstmatige omgeving, het huiveringwekkende verdedigingssysteem en zijn tijdloze verschijning – verplaatst naar Art Rotterdam’s Intersections, waar het Kunstfort de Britse kunstenaar Dan Walwin (UK, 1986) uitnodigde tot samenwerking bij “Dawn at demoralize”, een
presentatie met bewegend beeld en objecten.
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Dan Walwin deed een residency aan de Rijksakademie en had sindsdien tentoonstellingen in
ondermeer Pakt, W139 en bij galeries als Fons Welters en Juliette Jongma. Hij werkte eerder
samen met Zippora Elders, artistiek directeur van het Kunstfort, voor Stedelijk at Trouw:
Contemporary Art Club, en nam in 2016 deel aan een groepstentoonstelling in het Kunstfort
van interim curator Julia Geerlings.

Kunstfort presents Broersen & Lukács – Establishing Eden @ Parksessies Haarlem
Tijdens festival Parksessies te Haarlem toonde het Kunstfort een videowerk van Broersen en
Lukács. In ‘Establishing Eden’ richten Broersen & Lukács zich op het establishing shot, een
begrip uit de filmindustrie: het moment waarop het achterliggende landschap zich openbaart en één van de hoofdrolspelers wordt. In kaskrakers als de filmserie Lord of the Rings
(Peter Jackson, 2001-2014) zijn deze beelden gebruikt om de natuur van Nieuw-Zeeland vast
te leggen en te confisqueren als een nieuw paradijs, groen en ongerept. Hier neemt fictie
het over van de realiteit: bergen en bossen dragen de naam van hun filmische alter ego’s.
Broersen & Lukács maakten een reis door de wildernis van Nieuw-Zeeland om de landschappen te fotograferen en vervolgens opnieuw toe te eigenen. Door een decor te maken
van fragmenten die verbonden worden door de camerabeweging van een eeuwig durend
establishing shot, tonen ze dit Eden als een illusie die even makkelijk ontstaat als verbroken
wordt.
Persijn Broersen (Delft, 1979) en Margit Lukács (Amsterdam, 1973) werken samen sinds
2002, na afronding van de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut.
Het duo maakt films en installaties waarin ‘de natuur’ fungeert als spiegel voor onze door de
media gedicteerde cultuur, waarin feit en fictie nauw met elkaar verweven zijn.
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Hun werk is gezien geweest in onder meer Stedelijk Museum Amsterdam, Kröller Muller Museum, Biennale of Sydney (AUS), Karachi Biennale (PK) en Centre Pompidou Paris (FR). Recente opdrachten zijn onder meer een wandcollage voor het Stedelijk Museum Amsterdam
en een architecturale ingreep in het metrostation Noorderpark in Amsterdam. Dit najaar
wordt hun werk vertoond in een solotentoonstelling in Foam, Amsterdam.

Kunstfort presents Mika Rosenberg – Empathy Box (onderdeel van residency programma
Future Past / Nature City i.s.m. 37PK Haarlem)
De tentoonstelling Empathy Box (een verwijzing naar Philip K. Dick) was de uitkomst van een
zomerresidentie bij 37PK platform voor kunsten en het Kunstfort, met de laatste als
curerende begeleider. Beeldend kunstenaar Mika Rosenberg bracht haar doorlopende
onderzoek samen in een vervreemdende scenografie: een aquarium met algen en bacteriën,
een compositie van plantensoorten uit Haarlemmermeer, een kooi met transformerende
rupsen en een livestream van de bewakingscamera's van het Kunstfort.
Rosenberg studeerde aan het Maryland Institute College of Art, Baltimore en Bard College,
Berlijn. Zij is de eerste deelnemer aan het residency programma Future Past / Nature City en
verbleef gedurende de zomer in het Kunstfort, met een studio in Haarlem bij 37PK. Ze kreeg
inhoudelijke begeleiding van Zippora Elders.
Het Kunstfort wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaan
Fonds. 37PK en de tentoonstelling Empathy Box worden ondersteund door de Gemeente
Haarlem.
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Kunstfort Presents Takeshi Ikeda – Weekend @ Haarlemse Herfst
Als Haarlemmermeerse buur nam Kunstfort bij Vijfhuizen eind september deel aan de
Haarlemse Herfst met een intrigerende installatie van (geluids)kunstenaar Takeshi Ikeda (JP,
1984) op de zolder van de Centrale Bibliotheek, het voormalige Doelengebouw van de
schutters. Met dit werk bracht Ikeda de Kunstfort-thematiek van het militaire en
sciencefiction samen met zijn onderzoek naar Noise en ‘saaiheid’ in muziek.
Op de verduisterde zolder van het Doelengebouw treffen we tekeningen, videodocumentatie
van een muziekoptreden, en een merkwaardige verzameling afval, rommel en keyboards.
Het zijn de overblijfselen van het werk van een componist en kunstenaar die we nooit zullen
ontmoeten: een vrouw van rond de dertig, reeds gestorven, met een fascinatie voor ‘dat wat
overblijft’. Uit haar dagboek blijkt dat ze hoopte dat gelijkgestemden haar werk in de
toekomst zullen voortzetten en opnieuw uitvoeren, steeds weer ‘klonen’, waardoor ze voor
eeuwig zal voortleven…
Takeshi Ikeda was in 2017 resident op de Rijksakademie voor beeldende kunsten en woont
en werkt momenteel in Tokyo. Ikeda is geïnspireerd door experimentele muziek (zoals John
Cage en de Wandelweiser Group) en hardcore punk. De structuur van deze muziekgenres is
monotoon en saai. Ikeda maakt zelf ‘saaie’ composities en combineert deze met
performances waarin hij zijn ideeën over saaiheid uit. Saaiheid is voor Ikeda geenszins
negatief: hij beschouwt het als een belangrijke eigenschap van zowel muziek als tijd. Het
leven is volgens hem geen aaneengesloten reeks hoogtepunten, maar vooral saaie
‘tussentijd’.
Haarlemse Herfst: Tijdens dit weekend vol hedendaagse kunst treden Haarlemse musea,
kunstenaarsinitiatieven en presentatieplekken buiten hun muren en stellen zij kunst tentoon
op ongewone locaties in Haarlem centrum. Deelnemers van de Haarlemse Herfst 2018:
37PK, De-Passages, De Vishal, Museum het Dolhuys, Frans Hals Museum, Horizonverticaal,
Kunstfort bij Vijfhuizen, Nieuwe Vide en Sugar Pop Institute.
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Evenementen
Op het fort werden in 2018 diverse evenementen geboden die aansloten bij de
tentoonstellingen en geschiedenis van het Kunstfort. Er wordt per evenement een
gevarieerd programma samengesteld dat de tocht naar Vijfhuizen de moeite waard maakt
voor uiteenlopende bezoekers, en erfgoed en kunst op verrassende wijze combineert.

Op woensdag 23 mei gaf de Berlijnse kunstenaar en schrijver Beny Wagner een lezing over
zijn recente onderzoek. Zijn werken Eye Farm (2016) en Outside (2017) waren in de lente te
zien in het Kunstfort.
Beny Wagner’s lezing brengt verschillende lijnen samen van zijn recente onderzoek naar
filmmaken in relatie tot ecologie en metabolisme. Onderzoekers die het menselijk
microbioom bestuderen hebben een heroverweging van de menselijke spijsvertering
voorgesteld als het zesde zintuig van het lichaam door het toegenomen begrip van de rol bij
het absorberen van externe stimuli. Hoe kunnen we het metabolisme van de mens in relatie
tot zicht, smaak, geur, geluid en aanraking begrijpen? Kan men zich een medium voorstellen
dat opzettelijk is ontworpen om prikkels voor de darm te genereren? Hoe zou zoiets kunnen
worden gedefinieerd?
Door ontwikkelingen in de biologie en fysiologie van de 19e eeuw te koppelen aan
videokunst zal de lezing een beeld bieden van bewegend beeld als een proces dat inherent
ecologisch en metabool is. Terwijl metabolisme de fundamentele voorwaarde voor het leven
is, ontwijkt het nauwkeurige beschrijving en kwantificering. Het is de voorwaarde voor
perceptie maar kan niet direct worden waargenomen. Het is materiaal en metafoor
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tegelijkertijd. In een poging de manieren in kaart te brengen waarop het metabolisme is
toegepast in de biologie, sociologie en politieke economie, zal de lezing een reeks relaties
voorstellen om het bewegende beeld als metabool te benaderen.

Op 1 juli was er een uitgebreid programma ter afsluiting van de lentetentoonstellingen.
Op zondag 1 juli sluiten we de tentoonstellingen ‘Ancient Workers’ van Catherine Biocca en
‘Sequoia Grove’ van Eva-Fiore Kovacovsky af tijdens een finissage met artist talksm, muziek
en performances. Catherine Biocca en Eva-Fiore Kovacovsky stelden een speciaal programma
samen voor deze middag met kunstenaars Sjoerd Buisman (Gorinchem, 1948), Iqra Tanveer
(Karachi, Pakistan, 1983) en Sabina Timmermans (s-Hertogenbosch, Nederland 1984).

Zaterdag 8 september markeerde de Europese fortendag. Tijdens het weekend organiseerde
het speciale evenementen, evenals de Open Monumentendag op 8 en 9 september.
Rijksakademie alumnus Sam Keogh geeft een performance met de titel Knotweed. Zijn videoinstallatie, Kapton Cadaverine Log Entry (2018) is nu te zien in de BLOB op het forteiland als
onderdeel van The Mindful Intervention, samengesteld door Kerstin Winking.
Met behulp van collage, tekst en audiovisuele elementen brengt de nieuwe performance van
Sam Keogh verschillende vervreemdende onderzoekslijnen over invasieve soorten bij elkaar:
zoals huisbaas wraak, sabotage door werknemers, en voedseltrends.
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Op 27 oktober nam Kunstfort bij Vijfhuizen deel aan de Nacht van de Nacht.
Kunstfort bij Vijfhuizen in het donker!
Tijdens de Nacht van de Nacht – zaterdag 27 oktober – dooft het Kunstfort haar lichten en
vinden er allerlei in donker gehulde activiteiten plaats op het forteiland. Loop in het
pikkedonker mee met één van onze historische rondleidingen. Kom sterrenkijken op het
fortdak of rooster marshmallows onder het sfeervolle maanlicht. Met live muziek van de
fantastische Pier K- band Out of the Blue. In het fort is onze tentoonstellingen gewoon te
bezoeken, dit is zelfs éxtra bijzonder in het donker met de door kaarsen, video’s en
schaduwpoppen ‘bewoonde’ fortruimtes van kunstenaar Serge Onnen. Ook zijn er allerlei
activiteiten in ’t Fortrestaurant: twee verhalenvertellers van De Blauwe Kom vertellen
bijzondere kronieken en er is poëzie van de Syrische dichteres Tania Asaad. Voor kinderen is
er Glow in the Dark Schmink. Kortom een onvergetelijke avond voor jong en oud!

Op zondag 16 december werd het jaar afgesloten met een kerstige finissage.
Kom op zondag 16 december naar Kunstfort bij Vijfhuizen voor een middag vol muziek, eten
en drinken om de finissage te vieren van de tentoonstellingen 'He at Sea' van Charlott Weise
en 'The Fear of Small Numbers' van Serge Onnen. Het programma bestaat uit de liveuitvoering en lancering van hun nieuwe kerstsingle door Serge Onnens-band OORBEEK, een
collectief van kunstenaars, musici en theoretici. En de digitale catalogus He at Sea van
Charlott Weise en Marius Schwarz door Eeebooks wordt vanmiddag gehuldigd in
aanwezigheid van de kunstenaars. Zorg ervoor dat je dit jaar het laatste evenement in
Kunstfort bij Vijfhuizen niet mist.

Het Kunstfort genereert bekendheid door zich te engageren met nationale en lokale
conversaties rondom erfgoed en kunst. Directeur Zippora Elders is zeer regelmatig te gast
om lezingen te geven of anderszins te spreken over onderwerpen gelieerd aan het Kunstfort

18

en relevante discussies. Een voorbeeld is de ‘Dialoog Energietransitie & Erfgoed
Haarlemmermeer: van technisch naar een sociale en ruimtelijke ontwerpopgave’, op 20
november in de Gymzaal van Hoofddorp, waar Elders een presentatie gaf met collega Anne
Kervers. Podium voor Architectuur rapporteerde daarover:
De energietransitie vraagt durf en buiten de conventies willen denken en gaan. Dit is de rode
draad in de bijdrage van Zippora Elders (artistiek directeur Kunstfort Vijfhuizen) en Anne
Kervers (econoom). In een duogesprek stellen ze alternatief denken voor. Als de
energietransitie vanuit de huidige economische principes van het marktdenken wordt
benaderd, levert dat een gewenst resultaat op? Kan het ook anders? Andere
financieringsmodellen onderzoeken zou een deel van de ontwerpopgave moeten zijn.
Decentraliseren maakt minder afhankelijk en verdeelt de macht. Kunst en kunstenaars
instrumentaliseren is niet juist, wel kunnen kunstenaars met passende specialisaties als
gelijkwaardige gesprekspartners worden meegenomen: wat zijn de alternatieven voor
de status quo?

Educatie
Het Kunstfort heeft in 2018/2019 met bezoek van 30 scholen een goed jaar gedraaid. Het
bezoek van basisscholen uit Haarlemmermeer toonde een stijging ten opzicht van
2017/2018. Het bezoek vanuit Haarlem/Zuid Kennemerland viel wat terug. Twee scholen
voor voortgezet onderwijs hebben tot nu toe het Kunstfort bezocht. In totaal bezochten
ongeveer 1491 leerlingen het Kunstfort.
Het Kunstfort biedt rondleidingen, workshops op maat (eerst in de klas en daarna op het
Kunstfort), een vakoverstijgend programma’s en bijzondere projecten aan. Voor elke
doelgroep en omvang bestaat een programma. Het aanbod is voor het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs.
Elk jaar maakt het Kunstfort in het voorjaar een lesbrief en dit jaar was dit een lesbrief over
de eerste wereldoorlog speciaal voor docenten Geschiedenis. Zij hebben de lesbrief
toegestuurd gekregen en digitaal via onze nieuwsbrief educatie.
Elke docent of school krijgt ter voorbereiding informatie opgestuurd zodat deze het bezoek
goed kan voorbereiden. Het Kunstfort maakt voor de docenten een portal waarop
informatie staat zodat de docent zich optimaal kan voorbereiden op het programma. Op de
portal zijn is een inleidende film, een documentaire en lessuggesties te vinden. Er is een
portal voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
Voor de uitvoering van de programma's werkt het Kunstfort met opgeleide rondleiders en
freelance workshopdocenten. Het Kunstfort heeft een pool van ongeveer tien
gekwalificeerde workshopdocenten. Deze docenten zijn gescreend en worden tijdens de
eerste workshops begeleid door freelance medewerker Marcel van Kerkvoorde. Voor elke
workshopdocent is een VOG beschikbaar.
Het Kunstfort neemt deel aan het traject Kunst en Leren van Pier K. In dit traject worden de
programma’s van het Kunstfort verrijkt met de didactiek van kunst en leren. Naast de
verbetering van de bestaande programma’s heeft dit programma ook geleid tot nieuwe
producten. Dit traject is nu de tweede serie en deze loopt van 2017 tot en met 2021 en
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wordt gefinancierd door de Gemeente Haarlemmermeer en het fonds voor
Cultuurparticipatie.
In 2017 zijn we een nog nauwere samenwerking aangegaan met Pier K. We bundelen de
marketing en wervingsactiviteiten én werken nauwer samen binnen de Erfgoedleerlijn.
Verder zijn we in die context bezig om met een Cultuurmagneetschool in de erfgoedleerlijn
een intensievere samenwerking op te zetten. De workshopdocent Hans Bossmann is door
Pier K aangenomen als projectleider. De marketinginspanning laat een lichtte stijging van
het bezoek aan het Kunstfort zien vanuit de Haarlemmermeer. Het bezoek vanuit Haarlem
en omstreken liep voor dit jaar iets terug. De ervaring is dat dit redelijk fluctueert, maar dat
de totalen elk jaar op een vergelijkbaar niveau komen.
Voor de werving maakt het Kunstfort gebruik van een aantal kanalen. Het aanbod van het
Kunstfort is opgenomen in het Kunstmenu van de gemeente Haarlemmermeer, Haarlem,
Haarlemmermliede, Heemstede en Zandvoort. Alle projecten van het Kunstfort zijn terug te
vinden op de website van het Kunstfort en op www.onderwijsindehaarlemmermeer.nl.
Educatoren namen deel aan de voorlichtingsmarkt in Hoofddorp en er is twee keer een
mailing gegaan naar alle bij het Kunstfort bekende basisscholen en voortgezet onderwijs in
de regio.
In samenwerking met Pier K is er elk jaar een popup tentoonstelling van het jongerenatelier.
Zij richten voor één dag een tentoonstelling in de poterne.
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Erfgoed
Stichting Kunstfort Activiteiten is gelieerd aan de Stichting Kunstfort Beheer.
Erfgoedactiviteiten worden besproken en wanneer relevant overlegd met de artistiek
directeur. Ten behoeve van het regionale erfgoed is er regelmatig directeursoverleg en
samenwerking met collega-instellingen Historisch Museum de Cruquius en Podium voor
Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol.
In 2017 en 2018 werd tevens een samenwerking met ontwerper-kunstenaar Vincent
Knopper opgezet. Dit is een pilot voor jaarlange residencies op het fort met interdisciplinaire
kunstenaars. Aanleiding was een uitnodiging om Knopper het entreegebied van de
tentoonstellingsruimte te herontwikkelen. Na veel uitwisseling en overleg kwam Knopper uit
bij de kern van de problematiek: herbestemming van erfgoedobjecten beginnen vaak bij
particuliere initiatieven en ondernemingen, om die reden lijken erfgoed en nieuwe functie
qua ontwerpkeuzes vaak niet in balans. Dat bracht het plan om een jaar lang onderzoek te
doen, en dit door te zetten in vervolgresidencies. Dit werd in 2018 ontwikkeld en wordt
uitgevoerd in 2019 onder de noemer Kunstfort Kasus.

Kunstfort Projects: Kunstfort Kasus
Vincent Knopper is de eerste deelnemer aan Kunstfort Kasus, een residency-programma
ontwikkeld in 2018, waarbij kunstenaars en ontwerpers gedurende één kalenderjaar hun
studiopraktijk uitbreiden naar (de omgeving van) Kunstfort bij Vijfhuizen. Knopper studeerde
Fine Arts aan de Rietveld Academie en volgde het Masterprogramma Material Utopias aan
het Sandberg Instituut. In 2019 zal hij op het Kunstfort onderzoek doen naar de architectuur
en de geschiedenis van de instelling, alsook het programmatische en fysieke ontwerp van de
herbestemming tot kunstruimte. In samenwerking met het team en de relaties van het
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Kunstfort ontwerpt Knopper drie objecten die tijdens de tentoonstellingsseizoenen worden
getoond. In de herfst maakt Knopper een eindpresentatie waarin hij zijn bevindingen deelt,
gepaard met een artikel en publieksprogramma.
Enerzijds verkent Kunstfort Kasus het erfgoed en de herbestemming van objecten van de
Stelling van Amsterdam en waterlinies in het algemeen, en anderzijds draagt de onderscheidende samenwerking bij aan kennis en ontwikkeling van de maker. Op veel vlakken zijn de
gevolgen van de stelling nog zichtbaar en bepalend voor de identiteit en groei van groter
Amsterdam. De vormgeving van de stad en omgeving zijn onlosmakelijk met de Stelling verbonden. Bij deze groei hoort niet alleen nieuwbouw en uitbreiding maar ook herbestemming. De wereld van het erfgoed, en dat van de forten in het bijzonder, is bovendien een
veld dat opmerkelijk weinig in aanraking komt met dat van de hedendaagse artistieke
maker. Het Kunstfort brengt beiden in de programmering samen: met begrip van het verleden en in de praktijk van het heden, staat de verbeelding centraal bij het kijken naar de
toekomst.

Kunstfort Projects: Bee Heroes

1. De projectruimte
De voormalige projectruimte heeft een wisselende opstelling gekregen, waar tijdelijke en
meer langdurende samenwerkingvormen en projecten van het Kunstfort gepresenteerd
worden. In deze ruimte, onder de naam Kunstfort Projects, is de nieuwe presentatie van Bee
Heroes ontwikkeld. Begin maart hebben we de plek ingericht met een selectie
documentatiemateriaal en boeken, posters, foto’s en een vitrine display met een aantal
kunstobjecten en curiosa rondom de (honing)bij. De ruimte is publiek toegankelijk op de
dagen dat het Kunstfort open is.
2. Vrijwilligersreeks biologische bijenbloemen velden
Voortzetting van de vrijwilligersreeksen (dik 6000 m2 in totaal)
Locatie Park Vijfhuizen
3126 m2 | gebruikersovereenkomst (met beheerverplichting) met Recreatieschap
Spaarnwoude | typologie biologische bijenbloemen | 2- en meerjarigen
2500 m2 | In samenwerking met The Pollinators en mede gefinancierd door de Bijenkorf
winkel keten. Terrein van 2500 m2 ten behoeve van dracht en biodiversiteit vergrotende
aanplant | locatiepartner Recreatieschap Spaarnwoude, geen beheerverplichting.
Biologische bijenbloemenzaden, 1 en 2 jarig
Locatie veld achter volksmoestuinen t.h.v. Liniepad bij brug naar Vinexwijk
Dik 700 m2 | gebruikersovereenkomst met Staatsbosbeheer en Recreatieschap
Spaarnwoude (met beheerverplichting) | typologieën: biologische bijenbloemen meerjarig
en stinzen
Locatie het Kunstfort terrein
Diverse kleine bedden verspreid over het terrein | typologieën:
- stinzen (eind november 2015 hebben we biologische krokussen geplant die zijn rijk aan
dracht en voedsel voor de bijen leveren in het late najaar en vroege voorjaar)
- klimop bij het terreplein noordzijde
- de kruidenbak met roosmarijn, tijm, salie en oregano op het terreplein
- begin maart hebben we een wimperlinde (tylia henryana) geplant, omdat die veel en goede

22

late dracht levert voor de (honing)bijen. De boom is geplaatst bij het National Geographic
kader.
Locatie Plesmanhoek
typologie: groot veld met biologische bijenbloemen bij 10 BD bijenkasten |
gebruikersovereenkomst vanuit boer Gert-Jan Petrie met recreatieschap Spaarnwoude en in
samenwerking met Stichting Smart Beeing |hier heeft Bee Heroes meer een ondersteunende
rol. Het veld wordt niet door ons beheerd, we helpen mee waar en wanneer we kunnen.
Wat groter events binnen dit projectonderdeel waren de landelijke zaaidag van 22 april
2017. Zie https://beeheroes.nl/nl/item/675-bedankt-bee-heroes-en-pollinators en de bollen
plant dag november 2017, zie https://beeheroes.nl/nl/item/704-bollen-dag-praktijkscholende-linie-en-uithoorn-the-pollinators
3. Voortzetten natuurvriendelijke honingproductie
Beheer, verzorging en onderhoud van de 2 bijenvolken op het Kunstfort terrein door
vrijwillig hobby imker Ben Scharp (sinds start van het project in 2013) en mogelijk vanaf
2018 jaar ook met de biologisch dynamische imkers Roxanna Booms en Saskia Sinnige.
4. Crowdfunding VoorDeNatuur | November 2017
Met deze campagne, t.b.v. het continueren van de lokale biodiversiteit vrijwilligersreeksen,
hebben we 3070 euro opgehaald. Zie voor meer info https://beeheroes.nl/nl/item/701crowdfunding-campagne-voor-de-natuur
en https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/bee-heroes/results
5. Workshops voor kinderen | meerdere data
Kunstzinnige en educatieve workshopreeks Bijenbloemen zaadbommetjes maken voor
kinderen tijdens duurzaamheid events zoals 020 Duurzaam in Westerpark, november 2017
en tijdens forten weekenden, natuurdagen en andere fort gerelateerde evenementen,
waarbij natuur of voedsel het thema is. Zie o.m. https://beeheroes.nl/nl/item/703werpinstructie-z-bommetjes-020-duurzaam-11-17
6. Start ontwikkeling pilot lezingenreeks inclusief filmvertoning voor scholen, lokale
overheden en bedrijven voor kalenderjaar ‘18.
Projectpartners van dit programma onderdeel zijn wij,
Bee Heroes, interdisciplinair ecologisch kunstproject van Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen,
projectleider Mariken Straat;
The Pollinators, een platform t.b.v. biodiversiteit en bestuiving van stichting The Tipping
Point, oprichter Tom van de Beek en
Bijen en Bedrijf, een stichting van Sonne Copijn, opgericht t.b.v. bijeneducatie aan de hand
van een theaterverhaal, cursussen, workshops, high-teas en trainingen
De output van deze lezingenreeks, filmvertoningen (waaronder More than Honey, Our Daily
Bread en Georgica) willen we voor 2019 verwerken in een educatief programma voor
scholen, lokale overheden en bedrijven. Thema’s:
- schoonheid van de bijenwereld (betrekken via schoonheid en verwondering , het hart)
- inventarisatie huidige status bijensterfte
- inventarisatie van verklaringen van de bijensterfte
- mogelijke oplossingen: mensen aanzetten tot betere keuzes en op systemisch, politiek
niveau meehelpen bij het ontwikkelen van een meer inclusieve landbouw en naar een meer
gedifferentieerde benadering van de vrije handel (bv door oprichten internationaal verdrag
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voor bescherming van de aarde, en haar soortenrijkdom).
7. Overig programma voor publiek
- Bijen gerelateerd Kunstfort winkel aanbod, naast het aanbod van onze honing
- Verder ontwikkelen en onderhouden van de project blog
- Lezingen over de bijensterfte bij More Than Honey documentaire vertoning, o.a. bij
Patagonia Amsterdam, zie https://beeheroes.nl/nl/item/695-more-than-honey
8. Verdere gerealiseerde projectambities
- Het project bestendigen door onze partners voor langere tijd aan ons te binden, zodat we
samen meer mensen kunnen betrekken (het inktvlekprincipe).
- We zijn gestart met het versturen van mailchimp internet nieuwsbrieven voor een 489
geïnteresseerde mensen, partners en andere partijen.
- Projectidentiteit en social media: er is een nieuwe flyer ontwikkeld worden voor het
project, waarin de gewijzigde stichting identiteit meegenomen is. Eveneens
zijn we gestart met het Kunstfort een nieuwe social media strategie te ontwikkelen voor
facebook en instagram. Nadruk voor Bee Heroes ligt op de blog, met sporadisch
communicatie over het project via de social media kanalen van het Kunstfort.
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3. Publiek

Communicatie
Het Kunstfort heeft diverse publiekstypen: erfgoedpubliek, nationaal en internationaal
kunstpubliek, regionale bezoekers en recreatiepubliek. Deze groepen bereikt het Kunstfort
via verschillende platformen: dagbladen en lokale pers; social media; kunsttijdschriften;
toeristische kanalen en online platformen. Beeld is belangrijk voor het Kunstfort: het is
immers een instelling voor beeldende kunst, maar ook verdienen het erfgoed, de omgeving
en de tentoonstellingen veel zichtbaarheid. Daartoe wordt gewerkt met gewaardeerde
installatie- en eventfotografen uit de kunstwereld.

Nieuwsbrief
Naast alle uitnodigingen en persberichten werden er in 2018 zes nieuwsbrieven verstuurd
naar 2.068 subscribers. In 2019 zullen er weer zes nieuwsbrieven worden verstuurd
ongeveer iedere twee maanden. Hiermee bindt het Kunstfort de community, zonder deze te
oververzadigen.

Website
Vanaf 13 augustus 2018 maakt het Kunstfort gebruikt van Google Analytics om website
gegevens van www.kunstfort.nl te kunnen inzien. Van 13 augustus tot 31 december 2018
trok de website van het Kunstfort 4.950 originele bezoekers met een totaal van 20.945
pagina weergaven. Het overgrote deel van deze bezoekers (76%) was afkomstig uit
Nederland. De website is een belangrijk middel in de branding van het Kunstfort en het
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versterken van de identiteit. In de huisstijl van ontwerper Dan Solbach, die voor diverse
hoogstaande internationale kunstinstellingen werkt, resoneert de thematiek van science
fiction. De vormgeving en navigatie van de website balanceert tussen die van museale
websites en recreatieve organisaties, met een speciale nadruk op beeld.

Persaandacht
In 2018 werd er door meerdere media en op verschillende platformen aandacht besteed aan
de tentoonstellingen, programma’s en evenementen van Kunstfort bij Vijfhuizen. Een kleine
greep:
“Zippora Elders ‘Bij Kunstfort bij Vijfhuizen zijn de architectuur en geschiedenis van de plek
juist leidende elementen. Het fort is werelderfgoed en één van de eerste betonnen gebouwen
in Nederland. Het is een kunstinstelling met een afwijkend uiterlijk. De specifieke plek en de
kunstmatigheid van de omgeving staan centraal binnen de programmering (…). Het
Kunstfort opereert in de marge, wat enorm verschilt van de museale omgeving midden in de
stad, die ik bij Foam of het Stedelijk Museum gewend was. Deze nieuwe positie heb ik
omarmd en ik het voelt heel vertrouwd.’”
Metropolis M, Guus van Engelshoven, Durven kwetsbaar te zijn: in gesprek met Zippora
Elders en Heske ten Cate, 5 februari 2018.
https://www.metropolism.com/nl/features/34249_zippora_elders_en_heske_ten_cate
Fysieke media:
Kunstfort algemeen en varia:
“Durven kwetsbaar te zijn – in gesprek met Zippora Elders en Heske ten Kate,”door: Guus
van Engelshoven. Metropolis M, 5 februari 2018.
“Bergloods, genieloods of artiellerieloods”? door Henk van de Hoef. Tijdschrift Meer
Historie, 20 maart 2018.
“Sluipweg” door: Hart & Ziel Uitvaarten. Haarlemse Stadglossy, 21 maart 2018.
“Veel animo voor Nacht van de Nacht in Kunstfort” door: Paul Lips. Haarlems Dagblad, 29
oktober 2018.
“Nog altijd de grote onbekende oorlog” door: Roel van Leeuwen. Haarlems Dagblad, 12
november 2018.
“Gedenksteen voor slachtoffers WOI” door: Frans Witteman. Hoofddorpse Courant, 12
november 2018.
“Finding Words” (over Kunstfort kunstenaar Dan Walwin) door: Zippora Elders. Metropolis
M, no.6 2018.
Tentoonstellingen en Interventies
Catherine Biocca – Ancient Workers (08.04-1.07-2018):
“Alles fantastisch bij Biocca, maar een geheel wordt het niet”, door: Lucette ter Borg. NRC
Handelsblad, 2 mei 2018.
Eva-fiore Kovacovsky – Sequoia Grove (08.04-01.07-2018):
“Als een schilder”, door: Rianne van Dijck. Nrc Handelsblad zaterdagbijlage, 5 mei 2018.
“Contrasten in Kunstfort bij Vijfhuizen”, door Annemieke Windt. Haarlems Dagblad, 4 april
2018.
“Absurdisme versus kapitalisme”, door: Anna van Leeuwen. Volkskrant, 24 mei 2018.
Botond Keresztesi – H.B.O. (Hubbard’s Best Of) (15.07-16.09.2018)
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“Buitenaards in de polder” door: Jaap Timmers. Haarlems Dagblad, 26 juli 2018.
Haarlemse Herfst (28.09-30.09.2018) met Takeshi Ikeda – Weekend
“Vooral voor de fijnproever”, door: Paul Lips. Haarlems Dagblad, 1 oktober 2018.
Charlott Weise – He at Sea (14.10.2018 – 16.12.2018)
“Het atelier.” Museumtijdschrift, no.8 2018 (p.79).

Online publiciteit
In 2018 werd er door meerdere media en op verschillende platforms aandacht besteed aan
de tentoonstellingen en events van Kunstfort bij Vijfhuizen.
Kunstfort algemeen
Mondriaanfonds, Over het verleden dat in ons erfgoed schuilt en kunst van de toekomst, 5
april 2018. https://www.mondriaanfonds.nl/blog/verleden-en-toekomst-elkaar-raken/
“Opening Fortenseizoen Kunstfort met dans.” HC Nieuws, 9 april 2018.
https://hcnieuws.nl/deel-je-nieuws-activiteit/opening-fortenseizoen-kunstfort-met-dans425194
“Kunstrondleiding op het Kunstfort.” HC Nieuws, 16 april 2018.
http://hcnieuws.nl/deel-je-nieuws-activiteit/kunstrondleiding-op-het-kunstfort-428283
Noord Hollands Dagblad, Een steen voor een hier nog altijd onbekende oorlog, 11 november
2018. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181111_71042063/een-steen-vooreen-hier-nog-altijd-onbekende-oorlog-video?utm_source=google&utm_medium=organic
Haarlems Weekblad, Gedenkteken voor slachtoffers WOI, 12 november 2018.
https://haarlemsweekblad.nl/lokaal/gedenkteken-voor-slachtoffers-wo-i-512023
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Tentoonstellingen
Kunstfort op Art Rotterdam met Dan Walwin – Dawn at Demoralize
“Rondje Art Rotterdam,”door: Najiba Brakkee
https://trendbeheer.com/2018/02/10/rondje-art-rotterdam-week/
“Art Rotterdam 2018.” Kunst blijft een raadsel, 9 februari 2018.
https://kunstblijfteenraadsel.nl/2018/02/09/art-rotterdam-2018/
“Art Rotterdam in de van Nelle fabriek.” Werelderfgoed.nl.
https://www.werelderfgoed.nl/agenda/art-rotterdam-in-de-van-nellefabriek

Catherine Biocca – Ancient Workers (08.04-1.07.2018):
“Iets tot leven brengen – Catherine Biocca,” door: Mare van Koningsveld. Metropolis M, 25
juni 2018.
http://www.metropolism.com/nl/features/35513_iets_tot_leven_brengen_catherine_biocc
a
“Catherine Biocca at Museum Kunstfort Vijfhuizen.” Artviewer, 28 juni 2018.
http://artviewer.org/catherine-biocca-at-museum-kunstfort-vijfhuizen/
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Interventie: Morten Barker – Terra Nullius (8.04-1.07.2018)
“Een fictief landschap – Morten Barker’s Terra Nullius,” door: Robin Barry. Mister Motley, 25
april 2018.
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/een-fictief-landschap-morten-barkers-terranullius
Botond Keresztesi – H.B.O. (Hubbard’s Best Of) (15.07-16.09.2018)
“Sci-fi op het Kunstfort,”door: Sanne Coopmans. 8weekly, 28 augustus 2018.
https://8weekly.nl/recensie/sci-fi-op-het-kunstfort/
“Emerging artist Botond Keresztesi.” Kuba Paris 2018.
https://kubaparis.com/emerging-artist-botond-keresztesi-kunstfort-bij-vijfhuizen/
Haarlemse Herfst (28.09-30.09.2018) met Takeshi Ikeda – Weekend
“Kunstfort presents Takeshi Ikeda – Weekend.”HC Nieuws, 24 augustus 2018.
https://hcnieuws.nl/deel-je-nieuws-activiteit/kunstfort-presents-takeshi-ikeda-weekend490143
“Kunst achter verborgen deuren – Haarlem herfst,” door: Lisa Schouten. Haerlemsbodem.nl,
27 september 2018.
https://haerlemsbodem.nl/haarlemse-herfst-2018/
“Haarlemse Herfst,”door: Connie van Driel. Jegens en Tevens, 1 oktober 2018.
http://jegensentevens.nl/2018/10/haarlemse-herfst/
Serge Onnen – The Fear of Small Numbers (14.10.-16.12.2018)
“Serge Onnen @ Kunstfort bij Vijfhuizen, NL.” Kuba Paris 2018.
https://kubaparis.com/serge-onnen-kunstfort-bij-vijfhuizen-nl/
“Focus: Oercinema,”door: Jos van den Burg. Filmkrant, 23 november 2018.
https://filmkrant.nl/agenda/focus-oercinema/
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Charlott Weise – He at Sea (14.10.-16.12.2018)
“Charlott Weise @ Kunstfort bij Vijfhuizen, NL.” Kuba Paris 2018.
https://kubaparis.com/charlott-weise-kunstfort-bij-vijfhuizen-nl/

We Are Public
In 2018 zijn de openingen, finissages en evenementen van het Kunstfort meerdere malen
opgenomen in het programma van We Are Public:
https://www.wearepublic.nl/event/opening-catherine-biocca-eva-fiore-kovacovsky-2/
https://www.wearepublic.nl/event/finissage-catherine-biocca-eva-fiore-kovacovsky/
https://www.wearepublic.nl/event/tentoonstellingen-serge-onnen-charlott-weise/
https://www.wearepublic.nl/event/lezing-screening-beny-wagner/

Persaandacht in citaten
In 2018 werd er door meerdere media en op verschillende platformen aandacht besteed aan
de tentoonstellingen, programma’s en evenementen van Kunstfort bij Vijfhuizen. Een kleine
greep:
“Nog een mooi voorbeeld is Kunstfort Vijfhuizen, een presentatieplek waar militair erfgoed
en beeldende kunst elkaar versterken.”
Mondriaanfonds, Over het verleden dat in ons erfgoed schuilt en kunst van de toekomst, 5
april 2018.
https://www.mondriaanfonds.nl/blog/verleden-en-toekomst-elkaar-raken/
“Het daglicht weet de krochten van het betonnen Kunstfort in Vijfhuizen niet te bereiken,
maar er is een werk dat opdoemt aan het eind van een donkere, dood lopende gang;
Apocalypse Now! (2017) van Morten Barker, een foto die van achter wordt verlicht en
daardoor een paars-roze gloed afgeeft in de duisternis.”
Mister Motley, Robin Barry, Een fictief landschap: Morten Barker’s Terra Nullius, 25 april
2018.
http://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/een-fictief-landschap-morten-barkers-terranullius
“Zippora Elders ‘Bij Kunstfort bij Vijfhuizen zijn de architectuur en geschiedenis van de plek
juist leidende elementen. Het fort is werelderfgoed en één van de eerste betonnen gebouwen
in Nederland. Het is een kunstinstelling met een afwijkend uiterlijk. De specifieke plek en de
kunstmatigheid van de omgeving staan centraal binnen de programmering (…). Het
Kunstfort opereert in de marge, wat enorm verschilt van de museale omgeving midden in de
stad, die ik bij Foam of het Stedelijk Museum gewend was. Deze nieuwe positie heb ik
omarmd en ik het voelt heel vertrouwd.’”
Metropolis M, Guus van Engelshoven, Durven kwetsbaar te zijn: in gesprek met Zippora
Elders en Heske ten Cate, 5 februari 2018.
https://www.metropolism.com/nl/features/34249_zippora_elders_en_heske_ten_cate
“Kunstfort Vijfhuizen ontvangt zes internationale topkunstenaars. Zij tonen in de vlakke
polder kunst met vleugjes geometrie, astronomie en sciencefiction. Beschouw het fort als een
buitenaards ruimteschip dat neerstrijkt in Nederland.”

30

Haarlems Dagblad, Jaap Timmers, Witte stenen betoveren Kunstfort bij Vijfhuizen, 26 juli
2018. https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20181017_92597263/witte-stenenbetoveren-kunstfort-vijfhuizen?utm_source=google&utm_medium=organic
“Vanuit een te warme voorjaarsdag belandde ik in het koele duister van het Kunstfort bij
Vijfhuizen. Begin vorige eeuw mocht dit fort helpen Amsterdam te verdedigen, nu is er kunst
te zien in het fort en in een loods.”
Anna van Leeuwen, Volkskrant, 24 mei 2018. Over Catherine Biocca’s tentoonstelling
Ancient Workers. https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/een-bizarre-vrijmibo-bijkunstfort-bij-vijfhuizen-en-een-vuurrode-oude-kerk~bea4c155/
“Op het Kunstfort en omliggende terrein worden gelijktijdig meerdere tentoonstellingen en
interventies getoond. Alles sluit aan bij de overkoepelende sciencefiction-thematiek, maar
enkele werken bewegen zich ook op het schemerige grensvlak tussen natuurlijk en
kunstmatig. [...] Door de hoeveelheid werken ligt het gevaar op de loer dat je op het
Kunstfort verdwaalt – meer figuurlijk dan letterlijk. Het tegenovergestelde is echter waar. De
tentoonstellingen en interventies staan op zichzelf, maar versterken elkaar ook onderling.”
Sanne Coopmans, 8weekly, 28 augustus 2018. Recensie van de tentoonstelling H.B.O
(Hubbard’s Best Of) van Botond Keresztesi. https://8weekly.nl/recensie/sci-fi-op-hetkunstfort/

Online publiciteit

Facebook
Facebook is een belangrijk platform voor nationaal en lokaal publiek. Op 1 januari 2018 had
het Kunstfort 1719 volgers op Facebook. Eind 2018 waren dat er 1.857. Met het oog op de
huidige ontwikkelingen zal het Kunstfort in 2019 de nadruk minder leggen op Facebook als
online kanaal en meer inzetten op social media platform Instagram. Wel blijft Facebook het
medium voor het aankondigen van tentoonstellingen en events en de plek om publiek,
veelal in het Nederlands, te informeren over huidige activiteiten.

IG
Het op beeld gerichtte Instagram is hét platform voor een internationaal kunstpubliek. In
april 2018 had het Kunstfort 634 volgers op Instagram. Eind 2018 waren dit er 1.250. Het
doel voor 2019 is om dit aantal te verdubbelen naar 2.500 volgers. Daarnaast is het de
ambitie om in 2019 meer tijd te besteden aan de identiteit van het Kunstfort op Instagram
door meer internationale platforms/blogs te volgen en liken, betrokken te blijven bij
kunstenaars die bij het Kunstfort hebben geëxposeerd, door meer internationale volgers te
vergaren en door meer Instastories te maken.
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Publieksbereik
Het Kunstfort is dagelijkse geopend en toegankelijk voor publiek. Bezoekers worden geteld
via een sensor: iedereen die voorbij deze sensor komt wordt geteld zowel bij binnenkomst
als naar buiten gaan, deze is in loop van het jaar defect gegaan. In 2018 zijn er in de eerste
maanden ruim 6.500 bewegingen per maand genoteerd. Hiermee komen we per jaar op
ongeveer 80.000 bewegingen oftewel circa 40.000 keer dat een persoon op enig moment
het fortterrein heeft betreden.
Het Kunstfort is dagelijkse geopend en toegankelijk voor publiek. De tentoonstellingen in
huis trokken circa 4250 bezoekers; Art Rotterdam trok 26500 bezoekers; het Kunstfort
tijdens de Haarlemse Herfst trok de locatie van het Kunstfort 180 bezoekers; Parksessies
trok 14500 bezoekers; en de tentoonstelling van het Kunstfort in 37PK trok circa 300
bezoekers. De nieuwsbrief telt ruim 2100 abonnees. in het begin van 2017 waren dit er
2.600. Door de nieuwe AVG-wetgeving is dit aantal gezakt. Van onze social media kanalen is
de facebookpagina het populairst. Instagram is een groeiend kanaal bij het Kunstfort. De
openingen trekken doorgaans ongeveer 200 bezoekers. In totaal circa 45430 fysieke
bezoekers. De online zichtbaarheid is eveneens positief gegroeid.
In 2017 heeft het Kunstfort zijn communicatiebeleid en de uitvoering hiervan
geprofessionaliseerd. Het team kreeg versterking van een freelance online
communicatiemedewerker die verantwoordelijk is voor de website en social media
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(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin). Dit is in 2018 doorgezet. De Coordinator Backoffice
& Communicatie is verantwoordelijk voor externe en interne relaties, ondermeer: het
schrijven van persberichten/ perscontact, genereren van free-publicity en de interne en
externe nieuwsbrief.
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4. Organisatie

Doelstellingen en stichting
Stichting Kunstfort Activiteiten heeft als kernactiviteit de culturele programmering van het
fort Vijfhuizen. Zij is door de Belastingdienst aangemerkt als een ondernemende stichting en
heeft een ANBI-status. De stichting heeft tot doel: het organiseren van een kunst- en
erfgoedprogrammering en activiteiten in Fort bij Vijfhuizen, het cultureel erfgoed dat wordt
geëxploiteerd door de Stichting Kunstfort Beheer, gevestigd te Haarlemmermeer; het
realiseren van een centrum van beeldende kunst onder de naam Kunstfort bij Vijfhuizen; het
organiseren van andere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor de Gemeente
Haarlemmermeer en de regio.
Begin 2015 heeft de Stichting Kunstfort een professionaliseringstraject en reorganisatie
opgestart. In het kader hiervan is de oorspronkelijke stichting Kunstfort in november 2016
officieel gesplitst in twee stichtingen. De Stichting Kunstfort Beheer heeft als kerntaak
beheer en onderhoud van het fort. De stichting Kunstfort Activiteiten huurt kantoor en
expositieruimtes van de Stichting Kunstfort Beheer. De twee stichtingen werken nauw
samen waar het cultureel ondernemerschap betreft. Als onderdeel van de reorganisatie zijn
in 2016 zowel een zakelijk als een artistiek directeur benoemd.
Stichting Kunstfort Activiteiten onderschrijft de code cultural governance, de code culturele
diversiteit en de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Het bestuur van de stichting bestaat uit
onbezoldigde leden, zij krijgen geen vacatiegeld en geen onkostenvergoeding.

Bestuur
In 2018 wordt het bestuur van de Stichting Kunstfort Activiteiten gevormd door
Jan Hoekema (voorzitter, vanaf maart) en Chris de Jong (penningmeester en secretaris,
vanaf oktober). Mathias Lehner (voorheen voorzitter) en Xander Karskens (voorheen
secretaris en penningmeester) vertrokken in de loop van het jaar. Lehner blijft voorzitter van
de Stichting Kunstfort Beheer. Frits Bergsma is tijdelijk secretaris in zomer en najaar 2018. In
2019 wordt het bestuur verder uitgebreid met twee algemeen bestuursleden.
Jan Hoekema was diplomaat/ambassadeur op met name de terreinen Verenigde Naties,
ontwapening, NAVO en cultuur. Lid gemeenteraad Leiden en Tweede Kamer (8 jaar) voor
D66. Elf jaar burgemeester in drie gemeentes. Bestuurder en toezichthouder in vele
culturele en maatschappelijke instellingen. Nu ondernemer op het terrein van public affairs,
coaching en bestuurlijke advisering. Maatschappelijke en culturele functies. Woont in
Haarlem.
Chris de Jong is sedert 1978 directeur van STOA, het zelfstandige adviesbureau voor de
kunsten op het gebied van beleid, strategie, financieringen en nieuwe ontwikkelingen.
Specialisatie Cultureel Vastgoed, financiën en fondswerving. Thans nog adviseur van De
Ateliers in Amsterdam, Witte de With in Rotterdam en Studio Peer in Gorinchem.
Bestuurslid bij Het Verhalenhuis in Rotterdam en het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse
Waterlinie in Geldermalsen en sedert oktober 2018 ook Stichting Kunstfort Vijfhuizen
Activiteiten.
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Adviesraad
In 2018 is ook de adviesraad uitgebreid, daarin nemen thans zitting:
Hildebrand de Boer, Stichting HollandRoute, ROW commissie VVD
Jeroen Boomgaard, Universiteit van Amsterdam
Mariette Dölle, directeur Museum Kranenburgh
Terry van Druten, conservator Teylers Museum Haarlem
Sara van der Heide, beeldend kunstenaar
Ward Janssen, Head of Digital Stichting Cinekid
Chris Julien, research director De Waag
Sanne Luteijn, gallery manager Billytown Den Haag
Eva Olde Monnikhof, business directeur Atelier van Lieshout
Vincent van Velsen, freelance curator
Florian Weigl, curator _V2 Rotterdam
Niels Weitkamp, senior projectmanager Nationaal Comité 4 en 5 mei, projectleider 75 jaar
bevrijding
De raad adviseert de directie individueel en wordt uitgenodigd voor openingen en
evenmenten. Eens in de één à twee jaar komt de raad samen voor een borrel of etentje.

Staf
Zippora Elders is met een aanstelling van 0,6 fte artistiek directeur sinds juli 2016. Elders is
curator en woont en werkt vanuit Nederland op internationaal vlak. Ze studeerde
kunstgeschiedenis, erfgoed en museumconservator aan de Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit, waar zij zich richtte op beeldende kunst van de 20ste en 21ste eeuw. Ze
werkte voorheen bij onder andere Foam museum voor fotografie, Stedelijk Museum
Amsterdam en het Sandberg Instituut. In 2018 is zij tevens adviseur bij het Mondriaan
Fonds, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds, en
adviseert zij andere organen waaronder de Gemeente Haarlem, de Gemeente
Haarlemmermeer en de Amsterdamse Kunstraad (regiocommissie). In 2018 neemt zij zitting
in de jury voor de Nederlandse inzending Biennale van Venetie in 2019 (evenals voormalig
bestuurslid Kunstfort Xander Karskens). Elders werkt als freelancer incidenteel voor
academies, tijdschriften, blogs en instellingen. Ze ontwikkelt eigen onderzoek en is
betrokken bij de programmering van Buitenplaats Doornburgh, Stichting Constant en als cocurator bij Sonsbeek 2020. Zij is bestuurslid van Kunsten ’92.
In 2018 werd de werkorganisatie zakelijk geadviseerd door Sophie Lambo, die ruime
ervaring heeft in het culturele veld op het gebied van governance, bestuur en zakelijke
leiding. Bij de fondsenwerving kreeg de stichting freelance ondersteuning van Avril Hensen
en Gieneke Pieterse, beiden zeer ervaren in het culturele veld. Echter de nadruk in 2018 lag
op het versterken van de bedrijfsvoering en het verbeteren van de financiele administratie
met behulp van de nieuw aangetreden penningmeester Chris de Jong.
De spin in het web op kantoor is de coördinator Backoffice & Communicatie, voor 0,6 fte.
Sinds najaar 2017 is dat Lisette Bockwinkel, die tevens de relaties onderhoudt met
omwonenden, atelierhouders en het restaurant.
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Het projectmanagement wordt vanaf 2018 gevoerd door Marleen Kers, die ervaring heeft op
het gebied van projectondersteuning bij ondermeer Art Zuid en tevens kunst- en
cultuurgeschiedenis studeerde.
De coördinator wordt voor 0,2 fte ondersteund door Assistent Coördinator & Vrijwilligers Simone van Fulpen die al enige jaren voor het Kunstfort werkt.
Voor online PR werkte het Kunstfort in 2018 samen met Manique Hendricks, schrijver en
kunsthistoricus uit Haarlem, en tevens werkzaam op het gebied van communicatie en
ondersteuning bij ondermeer We Are Public, 37PK en LIMA.
Marcel van Kerkvoorde bleef werkzaam als freelance Kunstfort-educator.
Mariken Straat, tevens projectleider Kunstfort Projects: Bee Heroes, ondersteunt in 2018
financiële administratie. Deze functie vloeit voort uit de stichtingsplitsing en transitie in 2016
en 2017.
Stichting Kunstfort Activiteiten ontving in 2018 een aanvullende BKV-subsidie van de
Gemeente Haarlemmermeer. Dit is gebruikt ter ondersteuning van de werkorganisatie op
het gebied van ondersteuning zakelijk, assistentie kantoor, algemene PR en online
communicatie, en projectondersteuning.
Om de stijgende lijn en professionalisering voort te zetten, en de code fair practice te
volgen, streeft het Kunstfort naar uitbreiding van de organisatie in 2020.

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de ambassadeurs en het visitekaartje van het Kunstfort en onmisbaar
voor het dagelijks functioneren. Het Kunstfort ziet het vrijwilligersbeleid ook als haar
maatschappelijke taak en regionale verantwoordelijkheid. Het fort heeft een grote vaste
groep vrijwilligers. Zij helpen bij het beheer en behoud, geven rondleidingen over de
geschiedenis van het fort of over de kunst en ontvangen bezoekers in de tentoonstellingen.
Alle vrijwilligers worden inhoudelijk betrokken bij het programma. Voorafgaand aan de opening van een tentoonstelling wordt een lunch en rondleiding georganiseerd, waar de curator
en kunstenaars de werken toelichten. De coördinatoren hebben tevens trainingen gedaan
en hun beleid aangepast op de actuele situatie.
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Bijeenkomsten
21 februari 2018
Algemene Vergadering en Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers
16 maart 2018
Rondleiding Provinciehuis/Paviljoen Welgelegen voor de vrijwilligers
12 april 2018
Excursie en Rondleiding Forteiland Pampus als uitwisseling voor een bezoek en rondleiding
van Pampus aan het Kunstfort bij Vijfhuizen
20 juni 2018
Algemene Vergadering voor de vrijwilligers met een Dansexpressie workshop door
vrijwilliger Tjitske Baarda en een lezing met fortwandeling door vrijwilliger Arnold de Groot.
In het teken van: ‘Wat doet je collega?’
12 december 2018
Kunstfort Vrijwilligers Uitje naar het Hembrug terrein Zaandam (onderdeel Stelling van
Amsterdam) en aansluitend diner en bedank presentje voor alle vrijwilligers.
Verdere bijeenkomsten zijn de drie openingen in 2018 met lunch en rondleidingen door de
kunstenaars.
Tevens waren er drie bijeenkomsten voor de Technische Doorloop waar de
Publieksmedewerkers de tentoonstelling aan- en uitzetten. Waarbij knelpunten worden
gesignaleerd en opgelost.
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Getallen
Totaal aantal vrijwilligers 2018: 30 vrijwilligers
Een lichte daling ten opzichte van 2017 waar we totaal 32 vrijwilligers telden.
Sommige vrijwilligers bekleden een dubbelfunctie: beheer en rondleider, rondleider en
publieksmedewerker, beheer en publieksmedewerker.
Beheer:
9
Rondleiders:
7 ( 1x buitenlands, 3x kunst, 3x historie)
Publieksmedewerkers:
14

Trainingen
Training Op Maat Begeleiden van vrijwilligers - één bijeenkomst van dag. Aangeboden door
Vrijwilligers Centrum Haarlem & omgeving.
Vrijwilligers management – drie bijenkomsten van een middag. Aangeboden door
Vrijwilligers Centrum Haarlem & omgeving.
Vrijwilligersbeleid 2019
Vrijwilligers worden aangetrokken uit diverse velden binnen de samenleving, van
gepensioneerden uit de bedrijfswereld en voormalige museumprofessionals tot recente
statushouders en jongeren in-between-jobs.
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Vooral de werving van Publieksmedewerkers heeft prioriteit. Onze poule van
Publieksmedewerkers is zeer steady geweest, maar vergrijst ook. Senioriteit is belangrijk
voor de functie, maar flexibiliteit ook.
Voor de werving in 2019 zal het Kunstfort zich meer richten op studenten van de
Kunstacademie. Ervaring opdoen bij het Kunstfort is een uitdaging, goed voor de contacten
met organisaties en kunstenaars en nuttig voor de toekomst van studenten. Via bekende
kanalen als de Vrijwilligers Centrales Haarlem, Heemstede en Haarlemmermeer blijven wij
ook vrijwilligers werven die verbondenheid zoeken met de regio en interesse hebben in
kunst, cultuur (erfgoed) en natuur.
Voor 2019 is er in het beleid nadruk op het behoud van de vrijwilligers.
Functioneringsgesprekken structureel inplannen en het actief en persoonlijk contact houden
met de groep Publieksmedewerkers en Rondleiders die zeer zelfstandig werken, aangezien
zij in het weekend werken wanneer kantoormedewerkers niet aanwezig zijn. Het
professionaliseren van de Publieksmedewerkers in publieksontvangst heeft voorkeur.
Eerdere jaren is er aandacht besteed aan de professionalisering van de rondleiders met
speciale storytelling en VTS technieken.
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Het Kunstfort dankt in het bijzonder

De kunstenaars en hun teams
Alle bezoekers
Gemeente Haarlemmermeer
Mondriaan Fonds
Gemeente Haarlem
Provincie Noord-Holland
Stichting Liniebreed Ondernemen
Haarlemmermeermuseum de Cruquius
Podium voor Architectuur
Art Rotterdam
Parksessies
De Karavaan
37PK
Haarlemse Herfst
Credits fotografie
Simon Trel, Fabian Landewee, Christian van der Kooy (tentoonstellingen)
Maarten Nauw (openingen)
Maarten Nauw, Simon Trel (overige evenementen)
Tenzij anders vermeld (instagram, pers)
Restaurant ’t Fort, atelierhouders, omwonenden Fort bij Vijfhuizen
Bestuur, vrijwilligers, medewerkers en freelancers Kunstfort
Adviseurs en vrienden
Alle overige betrokkenen en relaties
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5. Financiën
In voorgaande jaren werkte de oorspronkelijke Stichting Kunstfort met een accountant. Deze
nam na de splitsing en met het vertrek van de toenmalige penningmeester tevens de
administratie over. Deze samenwerking is niet optimaal gebleken. Onder supervisie van de
nieuwe penningmeester gaat het Kunstfort in 2019 werken met een bureau dat past bij een
culturele organisatie van deze omvang. De administratie van 2018 is, ondanks veel extra
inzet van de werkorganisatie, niet optimaal uitgevoerd. Dit is ook terug te zien in het
financieel jaarverslag, dat leesbaarder had moeten zijn.
De Stichting Kunstfort Activiteiten heeft in 2018 ingezet op het verbeteren van de
bedrijfsvoering, in het bijzonder: een gezonde financiele situatie en het voldoen aan de Code
Cultural Governance. Er zijn externe fondsenwervers aangetrokken die aavragen hebben
uitgestuurd voor het publieksprogramma Perspectives 2019. Maar voor 2018 lag de prioiteit
niet bij publieke fondsen maar bij het gezond maken van de eigen organisatie en het
optuigen van een plan voor eigen inkomsten middels verhuur en samenwerkingen. Dit
wordt in 2019 uitgevoerd en verder ontwikkeld.
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Bijlage 1
Toelichting aanvullende BKV-subsidie (Gemeente Haarlemmermeer)

De BKV-subsidie is noodzakelijk om de professioniele en dynamische koers van het Kunstfort
voort te zetten. De gelden dragen direct bij aan de versteviging van de organisatie en de
brede en tevens gerichte zichtbaarheid van de instelling. In 2018 heeft het Kunstfort deze
aanvullende middelen ingezet voor ondersteuning van het vaste personeel, in het bijzonder
op het gebied van communicatie, organisatie en projectmanagement; en op de promotie
van identiteit en uitstraling middels sterke publiciteit.
Ondersteuning productie tentoonstellingen
De ambititie om te werken met internationale kunstenaars, galeries en bruiklenen vraagt om
tentoonstellingsmanagement. Dit omvat onder andere het voorbespreken en begeleiden
van technische afspraken, het selecteren en huren van apparatuur, de begeleiding van de
residencies, het bestellen en bezorgen van extra materialen, en het monitoren en assisteren
van de kunstenaars tijdens de opbouw. Dit draagt bij aan efficiëntie en optimaal gebruik
middelen. In 2018 wordt een vaste projectmanager aangesteld, dit draagt bij aan een goede
relatie met partners, vrijwilligers en beheer, en uiteraard de diverse kunstenaars.
Promotie, social media en multimedia
Voor van het vergroten van bovenlokale zichtbaarheid is gekozen voor professionele
ondersteuning op het gebied van (online) communicatie. Assistentie bij algemene
communicatie en de online communicatie is gedaan door freelance publiciteitsmedewerkers
die bekend zijn met zowel het Nederlandse museum- en erfgoedveld, als het gebruik van
online marketing daarbinnen. Tot de werkzaamheden behoorden het aanschrijven van pers,
het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrieven, het beheren van social media, het
behalen van volgers-targets en het strategisch gebruik maken van online promotie en
advertenties. Voorts is er besteed aan (online) advertenties en drukwerk.
Website en huisstijl
Vanaf 2017 wordt de nieuwe website en huisstijl ontwikkeld met de internationaal
opkomende ontwerper Dan Solbach. Doel is het aanhaken bij een hedendaagse
communicatiestijl en beeldtaal die een kunstinstelling past, maar ook toegankelijk blijft voor
de algemenere (erfgoed)bezoeker. De huisstijl is sinds 2017 online en op print doorgevoerd.
De belangrijkste bewegwijzering, zoals de vlag, infoborden en posterstands, is eveneens
aangepast. Het updaten van de signing en website wordt de komende jaren vervolgd op
basis van de ingezette huisstijl in samenwerking met Solbach. Eind 2018 is gestart met een
2.0 versie van de website, op basis van ervaringen sinds de lancering.
Openingen
Er zijn drie openingen per jaar en dit zijn waardevolle kansen waarbij het Kunstfort zich
presenteert aan het vakpubliek, maar ook aan andere relaties. Als opkomende instelling
buiten het centrum, waarnaar gereisd moet worden, is het belangrijk om een gastvrij
welkom te bieden aan een divers publiek bestaande uit kunstenaars, galeriehouders,
verzamelaars, museumcollega’s, en de eigen vrijwilligers en buren. Goede hospitality past
een instelling die ook het natuur- en recreatiepubliek wil trekken. Het Kunstfort verzorgt op
de openingen een feestelijk openingsmoment, een hoogstaande muzikale act, en wanneer
relevant een performance of extra spreker. Dit alles wordt gedaan in samenwerking met het
restaurant. Na afloop volgt voor de kunstenaars, achterban en vrijwilligers een etentje, zoals
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gebruikelijk en gewaardeerd in de kunstwereld. Bij het Kunstfort is dat een eenvoudige
‘daghap’ waarbij het voor de instelling zo kenmerkende gemeenschapsgevoel en netwerk
versterkt wordt. Vanwege de enigszins afgezonderde ligging is belangrijk gebleken om elke
opening een inspirerend en divers programma te bieden.
Conclusie
De inzet op zakelijke en project-ondersteuning, een professionele communicatiestrategie en
een passende bovenlokale representatie is ook in 2018 succesvol en noodzakelijk gebleken.
Het Kunstfort bereikt een serieus landelijk kunstpubliek, heeft de jongere generaties
kunstenaars en kunstliefhebbers daarbij weten te betrekken, en is een toenemend bekende
naam onder collega’s en verzamelaars. Daarbij is de verbinding met erfgoed en
natuurrecreatie, en het trekken en inspireren van een bijbehorend publiek, een unieke
kwaliteit. Ook het binnenhalen van de meerjarenbijdrage presentatie-instellingen van het
Mondriaan Fonds is een grote opsteker die mede mogelijk is gemaakt door zakelijke
ondersteuning en verfrissende inhoudelijke inbreng van de artistieke directie. Dit wordt in
2018 en 2019 voortgezet op het gebied van eigen inkomsten. Het borgen van de kwaliteit en
de onderscheidendheid van de gevarieerde programmering, en het middels experimentele
en inspirerende tentoonstellingen bijdragen aan een vruchtbaar (inter)nationaal
kunstenveld, is essentieel om dergelijke subsidies te consolideren. Een stevig en in de
kunsten ervaren team en relevante ondersteuning voor de artistieke inhoud en
communicate, is daarbij bijzonder zinvol en duurzaam gebleken.
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