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Sinds 1997 worden in het Noord-Hollandse duindorp Schoorl kunstmanifestaties georganiseerd
door een aantal beroepskunstenaars, verzameld in de Stichting Schoorlse Kunsten, ofwel SchoK.
De eerste tien keer was dit jaarlijks, maar sinds 2006 is SchoK een biënnale.

SchoK is  een manifestatie  met  verschillende
kunstvormen  en  nieuw,  liefst  vernieuwend,
werk  van  professionele  kunstenaars. Zij
kunnen  zich  presenteren  op  een  manier  die
verder gaat dan werk exposeren, of optreden
op een podium in een publieke ruimte.
SchoK  stimuleert  plannen  waarbij  gebruik
wordt gemaakt van de omgeving en die daar
iets  aan toevoegen. Specifiek aan Schoorlse
Kunsten is dat alles gratis toegankelijk is.           Henk Rijzinga

Opzet SchoK

SchoK vindt plaats in een ‘lang-weekend’ van donderdag t/m zondag in de maand juni.

Het  is  een kleinschalige manifestatie  met ca 20 locaties verspreid
door het dorp. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande gebouwen
en karakteristieke plekken en natuur en omgeving spelen zo een rol. 

Ook zijn er vaak activiteiten te vinden op huiskamerlocaties waar de
kunstenaar reageert op de ruimte waar hij of zij te gast is of daardoor
wordt geïnspireerd.
's Avonds worden voorstellingen en concerten zo veel mogelijk op
één locatiecluster gehouden zodat het publiek alles kan zien en niet
tussen meerdere dingen moet kiezen. 

SchoK organiseert voorafgaand aan de manifestatie bijeenkomsten
met  de  participerende  kunstenaars,  waardoor  ze  kennis  kunnen
nemen van elkaars werk, uitwisseling  ontstaat en het geheel meer
diepgang en samenhang krijgt.

Elsbeth Cochius, Hedy Hempe . 

SchoK, een non-profit stichting die geleid wordt door vrijwilligers
-voornamelijk kunstenaars- biedt een platform aan collega's in
een  dorp  dat  altijd  veel  kunstenaars  heeft  aangetrokken.  De
deelnemers  worden geselecteerd  door  een  commissie  die
professionaliteit,  kwaliteit  en concepten beoordeelt.  Het  aantal
deelnemers  ligt  meestal  rond de 100 en het  materiaal  en de
apparatuur wordt bekostigd uit subsidies en sponsoring. Bouwen
en sjouwen gebeurt door de kunstenaars zelf.

          Frank Stolwijk
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SchoK is een organisatie voor kunstenaars,  met de doelstelling:  ‘Een
zo breed mogelijk  publiek in  aanraking brengen met kunstprojecten
van  hedendaagse  beroepskunstenaars,  met  de  nadruk  op  nieuwe
kunstuitingen, experimenten en samenwerkingsprojecten’.

SchoK wil dat  de kunstenaars laten zien waar  ze mee bezig  zijn en
wat hen bezig houdt. Schoorlse Kunsten is dus een manifestatie van
kunstenaars,  en  de  uitdaging  is  om  kleinschalig,  en  met  beperkte
middelen kwaliteit neer te zetten. SchoK organiseert dus geen festival,
dat zich op een groot publiek richt. 

Mariana Estévez

  Bart Walter, Au3

Wil je meer weten over SchoK?  
Kijk op onze site of laat het ons weten. 

Ari Peterse, Susan van Hulst www.schoor lsekunsten.n l

We zien uit naar een spannende
en uitdagende manifestatie, 
waar we je graag willen ontmoeten.

      Willem Schotten,

Vriendelijke groeten en tot SchoK,       
Jaap Borgers,
voorzitter.
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