Programma in 2015 @
Boeren, vissers, bouwers in de kunst (2014 tot februari 2015)

Een museale plaatje: 3 Huizer Vrouwen, van Leo Gestel in bezit van Van Abbe museum lag
jarenlang in hun depot. Tijdens de research bleek dat wij een voorstudie van het werk in ons
depot hadden. Aangevuld met een paar fantastische werken uit het Zuiderzee museum van
Ferdinand Hart Nibbrig, tekeningen van Johan Briede en andere werken van Gestel was het
een bijzondere tentoonstelling.
Tijdens deze tentoonstelling is een start gemaakt met een breder kinderprogramma
We zijn gaan tekenen met kinderen, hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn met
filmvertoningen, hoe het werkt om lezingen te houden en hoe deze bezocht worden.
Activiteiten:
Lezingen Anton Kos, lezing Ruud Hehenkamp. filmvertoningen Oud Huizen, meerdere
workshops tekenen met Marja Boot.
Samenwerking met:
Zuiderzee Museum, Van Abbe Museum.

Programma in 2015 @
Van analoog naar digitaal.
Fotoclub Flevo Jubileumtentoonstelling (februari maart 2015)

De Flevoclub bestaat in 2015 65 jaar.
Een overzichtstentoonstelling laat de verschillende thema’s zien waaraan gewerkt wordt.
Het is een tentoonstelling die op veel sympathie kan rekenen van de Huizer bevolking.
Tijdens deze tentoonstelling organiseren we voor het eerst workshops voor volwassenen.
Activiteiten:
Workshop collodiumfotografie, lezing Bert Teunissen, lezing Jan Grijpink, workshop
Beeldend schrijven, portfolio besprekingen van de fotoclub, portretfotografie workshop,
fotowedstrijd Mijn Thuis.
Samenwerking met:
Fotoclub Flevo, Alberdink Thijm College Hilversum.

Programma in 2015 @
Aan het Water / Waterwerken II (2015 (april, mei 2015)

Een dubbeltentoonstelling met een van de belangrijkste hedendaagse Nederlandse
‘waterschilders’ Harold Schouten. Harold Schouten schildert water met name gesierd door
afval en bij voorkeur Plastic Soup. Daarnaast een project van Han van Wel die vanaf de pier
van Huizen de veranderlijkheid van water in beeld bracht door middel van een
dagboekproject en waar hij het verschillende karakter van het water weerspiegelde in een
foto begeleidt door poëzie.
Tijdens Aan het water hebben we nieuwe manieren van kijken en presenteren
uitgeprobeerd. Met een gift van het Westlandfamiliefonds is een kunstbeamer aangeschaft
en kan op zeer hoge resolutie of groot scherm geweldige hoge resolutie presentatie gemaakt
worden.
Gedurende deze tentoonstelling zijn we voor het eerst buiten projecten en workshops gaan
organiseren. Er is geïnvesteerd in het reizende atelier, kinderezels en diverse attributen waar
op locatie workshops mee kunnen worden gegeven. Weer of geen weer, die workshops
werden druk bezocht. Zo zijn we sindsdien ook geregeld buiten zichtbaar.
Activiteiten:
Een aantal workshops Tekenen aan het water, lezing Maria Westerbos Plastic Soup
Foundation, meditatie workshops aan het Water, wandeling naar de Pier door het park.
Samenwerking met:
Platsic Soup Foundation, Centrum Bala, Hotel Newport

Programma in 2015 @
Bevrijdingsexpositie in het kader van de Oranjeweek. (mei 2015)
Klein opgezette tentoonstelling ism de Historische Kring Huizen waarin bijzondere
documenten, kranten en brieven aan het einde van de bezettingstijd en begin van de
bevrijdingstijd waren te zien. Het was bijzonder nooit tentoongestelde documenten van en
voor Huizers te mogen exposeren. Aan de tentoonstelling zijn verder geen activiteiten
georganiseerd.
Samenwerking met:
Historische kring Huizen
Herinrichting klederdrachtzaal – vaste presentatie (begin zomer 2015)
Hoewel we beperkte mogelijkheden hebben qua ruimte en vitrines, hebben we in 2015 onze
klederdracht collectiepresentatie compleet gemaakt. Met langdurige bruiklenen uit
Zuiderzeemuseum en Museum Hilversum hebben we de collectie aangevuld en tevens een
replica laten maken (van oude stoffen) zodat onze mutsen presentatie volledig is.
Voor alles wat te maken heeft met Mutsen hebben we samenwerking gezocht met Jan Kees
Goud, de specialist in Nederland op het gebied van met name mutsendracht en werkzaam
voor het Zeeuws Museum.
Samenwerking met:
Zuiderzee Museum, Museum Hilversum en Jan Kees Goud.
Rondleidingen en wandelingen (hele jaar)
Gedurende het hele jaar, maar met een concentratie in het toeristen seizoen, organiseren
we rondleidingen en wandelingen met en zonder gids. Soms in arrangementen met horeca
en/of lunch. Eén keer per maand lopen we een wandeling door het oude Dorp waarbij
iedereen aan kan sluiten. De rest gaat op aanvraag. Wat nieuws is dat we dit jaar een
wandeling uitwerken olv een gids richting Oude Haven. En ook de architectuurroute pakken
we weer op. Ook gaan we fietsen met een gids en we merken dat dit op sympathie kan
rekenen.
Overige activiteiten (hele jaar)
We verzorgen 2 x dit jaar een rondleiding op de Oude Begraafplaats. in samenwerking met
de Historische Kring Huizen en Vrienden van het Oude Dorp geven we de rondleiding in het
Oude Dorp op monumentendag weer nieuw leven Daarnaast doen we mee aan alle Huizer
themadagen als Erfgooiersdag, Huizerdag, Havenfestival, Week van de Dementie en passen
onze activiteiten aan op thema’s en doelgroepen. Op het museale vlak doen we mee met de
Museumweek, Kunstweek en de Maand van de Geschiedenis. We hebben een uitgebreid
aanbod voor scholen en maken desgewenst programma’s op maat gerelateerd aan zowel de
vaste presentatie als de wisselende expositie.
Samenwerken met:
De Boerderij, De Brassershoeve, De Oude Pastorie, De Historische Kring Huizen, De
Bibliotheek. De vrienden van het Oude Dorp, De Oude Kerk, het Hart van Huizen, de Haven
van Huizen, de Fietsboot, Eemsnoer, Bart Reijns, Hotel Newport

Programma in 2015 @
Gooise Jungle (zomer 2015)

Een uniek en fantastisch concept. Adembenemende tekeningen en aquarellen van dieren in
hun eigen habitat getekend door wild-life kunstenaar Renso Tamse, ondersteund met de
exclusief film en fotomateriaal van de film Holland, Natuur in de Delta. De tentoonstelling
werd goed bezocht. De film zal pas een paar maanden later in première gaan. Tamse
(Amersfoort) is in Nederland minder bekend maar wordt in Amerika op handen gedragen.
Het eerste tentoonstellingsconcept wat ons de mogelijkheid gaf een totaalprogramma aan
te bieden. We hebben een uitgebreid zomerprogramma opgetuigd. In samenwerking met de
Gooise natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, GNR, de Vogelwerkgroep, stichting
Egelopvang, landgoed Oud Naarden, natuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij i.c.m. grafisch
tekenaar Richard Draaijer hebben we uitgewerkt een programma uitgewerkt waarin
wekelijks één of 2 activiteiten vanuit het museum werden georganiseerd.
De combinatie van de prachtige tekeningen, unieke filmbeelden en stevig gevuld
randprogramma zorgde voor veel pers en heeft mooie samenwerkingsverbanden
opgeleverd waar we trots op zijn. Ook hebben we nieuwe audiovisuele presentatie
methodes ingepast in de tentoonstelling zodat de bezoeker binnen hetzelfde concept
mogelijkheden tot verdieping had.
Activiteiten:
Meerdere reeëntochten, natuurwandelingen, vleermuizenwandelingen, aantal boottochten
over het Naardermeer en fotograferen en tekenen met volwassenen en kinderen zowel
binnen als buiten het museum. Iedere week een of 2 activiteiten gedurende de hele
tentoonstelling.
Samenwerking met:
GNR, Natuurmonumenten, Vogelwerkgroep, Landgoed Oud Naarden, Stichting Egel en
Eekhoornopvang, Vasanta.

Programma in 2015 @
HuiZgebreid (najaar 2015 tot maart 2016)
Van Toen tot Trend!

Een goed aangeslagen tentoonstelling. Bezocht door heel verschillende soort bezoekers. Het
concept kenmerkte zich door de verschillende invalshoeken: de ambacht van de
klederdracht, de visserstruien, huisvlijt, het nieuwe breien, de trends, en museale werken
die zowel in schilderijen als in textiel he bezoeken meer dan waard bleken. Dat gaf
voldoende aanknopingspunten om het aanverwant programma een grote diversiteit mee te
geven en het toch bij het centrale thema te kunnen houden: De ambacht van het haak, brei
en borduur werk.
Er bleek veel animo voor de laagdrempelige workshops waar de basistechnieken van breien
en haken werden aangeleerd. Tijden de tentoonstelling hebben we een geweldige
samenwerkingspartner gevonden in de Granny’s Finest die graag bij ons kwamen breien en
ondertussen bezoekers de kneepjes van het vak bij brachten. Later in de tentoonstelling
hebben een primeur in huis mogen hebben namelijk ‘de gebreide zoon’ van Club Geluk.
In de tentoonstelling een hoek waar de Pareltjes uit Huizen werden tentoongesteld.
Bij deze tentoonstelling hebben we gezien dat iedere week een activiteit belangrijk is voor
de continuïteit. De avonden voor volwassenen net zo laagdrempelig moeten zijn als de
kinderworkshops overdag.
Activiteiten:
1 x per week zijn breien de Granny’s Finest in de tentoonstelling. Organiseren we
handwerkworkshops breien, haken. Dat doen we voor kinderen, volwassenen en ook voor
alle leeftijden. Ook de eerste ‘ladies night’ is een feit en we plannen een workshop met
breitechnieken voor gevorderden. We hebben een lezing van Club Geluk, een lezing van
Stella Ruhe, en een lezing van Karel Loeff. We gaan modeltekenen voor volwassenen en
organiseren 2 workshops portrettekenen voor kinderen. Er is iedere week een activiteit in
het museum. HuiZgebreid hebben we afgesloten met een groots wildbrei event!
Samenwerking met:
Singer Laren, Gemeente Laren, Grannys Finest, Club Geluk, Stella Ruhe, The Dutch Knitters.

