Artistieke activiteiten FemArtMuseum 2018
De belangrijkste en meest tijdrovende activiteit van Bestuur en
medewerkers van FAM is het onderhoud en de aanvulling van de content
van haar website en het onder de aandacht brengen van de nieuwe
content via Nieuwsbrieven. In 2018 was daarnaast de organisatie van een
atelierbezoek een belangrijke actie. De voorbereiding van een brainstorm
over Nut en Noodzaak van FemArtMuseum is nog gaande en is voor het
najaar voorzien.


Onderhoud en aanvulling van de content

Rubriek Actueel! /Nieuws, Exposities - Als altijd kweet de webmaster
(Adriana van der Weijden) zich van deze arbeidsintensieve taak.
In de Spotlights – Petra Hemelaar en Jetteke Bolten-Rempt deden
onderzoek (resp. naar Hilma af Klint en Lob Robbé) en schreven een
artikel voor de site van FAM. Peter van der Weijden zorgde voor de
afwerking op de site.
FemArtVirtueel – Jetteke Bolten-Rempt maakte op bijzondere wijze een
tentoonstelling van het werk van Anna Bolten; Agaath Witteman schreef
over Elisabeth Müller.


Nieuwsbrieven
Vanaf november 2016 stuurt FAM 2 à 3x per jaar Nieuwsbrieven uit
naar ons vaste bestand (600 adressen) waarin de activiteiten worden
aangekondigd. Die activiteiten behelzen o.a.: de nieuwe vrouwelijke
kunstenaar in de Spotlights en aan de virtuele muur, tips voor een
tentoonstelling, bezoek aan een atelier, nieuws uit onze webshop en
een uitnodiging FemArtFan te worden en/of FAM te steunen. De
Nieuwsbrieven zijn op de site te vinden onder FemArtMuseum/Archief.

In 2018 werden er tot nu toe twee Nieuwsbrieven verstuurd; deze zullen
dit jaar nog door een derde gevolgd worden.
In de Nieuwsbrief van februari 2018 werd de kunsthistorica Hanna
Klarenbeek (1981) geïntroduceerd als versterker van het team van FAM.

Zij zal FAM regelmatig voorzien van nieuwe content. Daarnaast werden
Hilma af Klint en Lon Robbé aangekondigd als de volgende sterren in de
Spotlights en vroeg FemArtVirtueel aandacht voor Elisabeth Müller - die in
juni dit jaar haar atelier in Utrecht openstelt. De FemArtWebshop nam
alvast een kijkje in haar catalogus.
In de Nieuwsbrief van mei 2018 werden er details over het atelierbezoek
gegeven en nogmaals op Lon Robbé als nieuwe spotlighter gewezen. De
webshop meldde dat de prijs van de catalogus van Divine Surprise!
drastisch was verlaagd.


Bezoek aan het atelier van Elisabeth Müller

Het bezoek aan het atelier van Elisabeth Müller vond plaats op 15 juni
2018. Lees het enthousiaste verslag van Joke Visser op de site.


Brainstorm 2018

Een zeer belangrijke activiteit dit jaar zal de brainstorm worden over Nut
en Noodzaak van (de website van) FemArtMuseum. Daarvoor zullen alle
medewerkers van FAM uitgenodigd worden, maar ook kunstkenners, –
critici en mediakundigen van buitenaf. Daarover later meer.

Namens FemArtMuseum, Agaath Witteman (vz) d.d. 12.10.2018

