2021
9 februari

Print ‘winterboot’ voor eigenaar.

13 februari.

Deelname gedichtenwedstrijd Samen Zaans.

7 mei		
		
		

Foto ‘molen de Schoolmeester met witte muskuseend’
voor Stichting Ode aan het Noordhollands Landschap en
Geheim Genootschap Fluisterende Molens.

24 mei		

Organisator en deelnemer Anderhalvemeterlangsloopexpositie 2.

24 mei

Verkoop ‘The End of Flower...’ op 5mm Forex, 50 x 75 cm

juni-september	Fotochallenge #DoordeogenvanMonet. In opdracht van Monet Atelier ~Zaandam
een social media event bedenken en uitvoeren om bekendheid te geven aan dat
het 150 jaar geleden is Monet in Zaandam was.
18 juni - 26 augustus

6e Zaanse Zomer salon. Groeps expositie in Cafe Fabriek. Thema Monet.

9 februari. Print boot voor eigenaar

13 februari. Deelname gedichtenwedstrijd Samen Zaans.
Niet in de prijzen, maar wel een verzoek om het in het raam te hangen van ‘Il vero angolo Italiano’ een
trattoria & take away en sociale buurtplek aan de Zuiddijk in Zaandam.

Samen Zaans. Tekst en foto: Marjolein Lensink-Neijzing

7 mei	Foto ‘molen de Schoolmeester met witte muskuseend’ voor Stichting Ode aan het Noordhollands
Landschap en Geheim Genootschap Fluisterende Molens.

24 mei	Organisator en deelnemer Anderhalvemeterlangsloopexpositie 2.

24 mei	Organisator en deelnemer Anderhalvemeterlangsloopexpositie 2.
Overzicht van de diverse locaties.

24 mei Verkoop ‘The End of Flower...’ op 5mm Forex, 50 x 75 cm

juni-september	Fotochallenge #DoordeogenvanMonet. In opdracht van Monet Atelier ~Zaandam een
social media event bedenken en uitvoeren om bekendheid te geven aan dat het 150 jaar
geleden is Monet in Zaandam was.

#Door de ogen van Monet is een Social Media evenement waarbij deelnemers door middel van fotografie
kennis maken met de impressionistische schilder Claude Monet
en met Monet in Zaandam.
Het doel van deze activiteit is:
• De kennis over het feit dat Monet in 1871 in Zaandam was en hier 25 schilderijen heeft gemaakt, verder
verspreiden
• Bezoekers genereren naar Zaandam en het Monet Atelier
• Bewoners betrekken bij hun stad
• Zaandam op de kaart zetten
• Bewoners en bezoekers met andere ogen laten kijken naar de Zaanstreek
• Deelnemers leren kijken als Monet, ook buiten de Zaanstreek
Hoe?
Tijdens ‘De Zomer van Monet’ zal ik vanaf 4 juni gedurende 12 weken iedere week een Zaans schilderij
van Monet als inspiratie nemen om eropuit te gaan en te gaan fotograferen ‘door de ogen van Monet’. Met
uitleg over het schilderij, hoe de plek er nu uitziet, evt. een link naar een filmpje ‘minuutje Monet’, uitleg
hoe je kijkt met een impressionistische blik en hoe je dat gebruikt bij fotografie.
Er komt een Facebook- en Instagrampagina waarop deelnemers hun foto’s delen met de hashtag #doordeogenvanmonet. Er wordt gezorgd voor een goede interactie met deelnemers door feedback op de foto’s
(door mij en medewerkers van het Monet Atelier) zodat er een levendige community ontstaat die op die
manier steeds meer potentiële deelnemers zal inspireren. Door het delen van de hashtag, plus andere
hashtags zoals #monetinzaandam e.d. leren mensen van over de hele wereld het verhaal van Monet in
Zaandam kennen.
Fotografiewandeling
Om deelnemers en andere geïnteresseerden mee te nemen in de wereld van Monet is er gedurende het
project drie maal (één keer per maand) een fotografiewandeling langs plekken in het centrum van Zaandam waar Monet geschilderd heeft. Tijdens deze wandeling krijgen deelnemers uitleg over negen schilderijen die Monet daar gemaakt heeft en tips over hoe te fotograferen ‘door de ogen van Monet’. Deelnemers
krijgen ook een boekje met daarin informatie over de schilderijen, het impressionisme, de route, en fotografietips.

18 juni - 26 augustus

6e Zaanse Zomer salon. Groeps expositie in Cafe Fabriek. Thema Monet.
75 x 42 cm. Foto op 5 mm Forex.

