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Nieuwsbrief Onclin-Chabrion Stichting 2021
In 2020 stond veel op het programma van de Onclin-Chabrion Stichting, maar door de coronapandemie kon het meeste hiervan niet 
doorgaan. Zo is het project Obe-Tresoar in Leeuwarden en het educatieve kunstproject bij de Nutsschool in Oldenzaal uitgesteld. Deze 
projecten staan nu op het programma voor 2021 (Nutsschool) en 2022 (Obe-Tresoar).
Dit jaar dus een beperktere Nieuwsbrief dan u van ons gewend bent. Maar wel met allerlei informatie over bovengenoemde projecten 
en de plannen voor andere activiteiten. 
Publiekelijk, ‘live’, is het nog pas op de plaats maken, maar ‘achter de schermen’ is volop beweging om goed voorbereid te zijn op het 
moment van versoepeling. We zien daar zeer naar uit!

Le Merle Dansant definitief ‘op nest’
Eind 2020 een mooi bericht uit Privas! De gemeente koopt Le Merle 
Dansant aan. Sinds de Eeuwfeestactiviteiten -juni 2019- hangt het schil-
derij daar in de raadszaal, tevens trouwzaal. Al in 2004 heeft Privas een 
plein naar Kor Onclin vernoemd. Heel mooi dat de stad nu ook een schil-
derij van Kor bezit en in het stadhuis door vele burgers van Privas te zien 
is. Ook voor kinderen! In hun werkjes bij het scholenproject L’art de Kor 
Onclin duikt bij velen deze ‘Dansende Merel’ op.

Activiteiten 2020
Educatief kunstproject Ardèche
In het schooljaar 2019-2020 is het jaar- 
lijkse project goed van start gegaan. Zes 
scholen, hebben zich aangemeld, met 
elk meerdere klassen. Naar verwachting 
zouden weer ongeveer 400 leerlingen 
deelnemen. Helaas heeft corona roet 
in het eten gegooid, vanaf half maart 
werden de activiteiten stil gelegd. 

Educatieve kunstprojecten Nederland
In Oldenzaal zouden in mei 2020 twee 
scholen deelnemen, maar ook hier werd corona een spelbreker. Gelukkig 
konden de projectdagen met groep 3 van de Franciscusschool eind augus-
tus alsnog doorgang vinden. Deze keer hebben de kinderen wieldoppen 
op papier geschilderd. In de gymzaal van de school is een mini-expositie 
ingericht. Na het groepsgesprek over de schilderijen van Kor gingen de 
kinderen zelf aan de slag met de schilderactiviteit.
Ondanks hun nog jonge leeftijd - en pas één week op de basisschool - 
hebben deze kleintjes fantastisch gewerkt, met veel plezier en grote con-
centratie.
De Nutsschool zou in mei voor de eerste keer deelnemen, met groep 5. De 
nieuwe planning was voor begin november, maar moest helaas vanwege 
corona opnieuw afgeblazen worden. De projectdagen voor deze school 
staan nu gepland voor mei 2021. 

Tentoonstellingsproject Obe-Tresoar, Leeuwarden
In onze vorige Nieuwsbrief en op de website hebben we u al geïnformeerd 
over dit geweldige project. In de loop van 2020 zou het deels van start 
gaan, maar corona dwong dit te verschuiven naar 2022. Wel is er eind  
september uitgebreid Atelierbezoek geweest van de directeur en 
adjunct-directeur van Obe. Daarbij hebben we uitgebreid overlegd en een 
planning gemaakt voor de diverse onderdelen, alsmede een selectie van de 
kunstwerken voor de tentoonstelling. Verderop in de nieuwsbrief kunt u 
lezen wat dit project inhoudt.
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Het bestuur wenst u graag nog een lichter,
                     mooi en vooral gezond jaar 2021.

Activiteiten 2021 – 2022

• Educatieve kunstprojecten scholen Ardèche
 Voor dit schooljaar 2020-2021 is het project in september jl. 

weer van start gegaan. Nu onder leiding van mw. Estelle Ger-
land (opvolgster van mw. Sylvie Baux) vanuit het Ministerie 
van Onderwijs, afdeling DSDEN-Ardèche. Het beleid is erop 
gericht om het project nu over het héle departement uit te zet-
ten. Na een enthousiast begin met diverse scholen moesten de 
activiteiten door corona helaas weer worden opgeschort naar 
betere tijden. 

• Educatieve kunstprojecten scholen Oldenzaal
 In principe gaat de Nutsschool in mei voor de eerste keer deel-

nemen. Ook de Franciscusschool heeft weer haar belangstelling 
kenbaar gemaakt, eveneens in het late voorjaar. Doorgang van 
beide projecten is uiteraard afhankelijk van de coronasituatie.

• Tentoonstellingsproject Obe-Tresoar, Leeuwarden 
 en Fryslân
 Obe-Tresoar is hét Instituut voor Friese taal, kunst en lite-

ratuur. Kor’s schilderkunst in combinatie met zijn teksten is 
voor de Directie van Obe aanleiding om met de Stichting een 
omvangrijk Onclin-project te programmeren. 

 Een fantastisch project! Het bestaat uit:
 - Expositie schilderijen en Totemgroepen, in gebouw Obe
  en in gebouw Tresoar
 - Drie Educatieve Kunstprojecten; twee op scholen en één
  in gebouw Obe
 - Project met het Fries dichterscollectief RIXT, zij worden
  uitgenodigd een tekst te schrijven bij een kunstwerk van
  Kor Onclin.
 - Lezing door Marleen Onclin
Momenteel verkennen we met Obe-Tresoar de mogelijkheid 
om een nieuw en bijzonder project van de Onclin-Chabrion  
Stichting hieraan toe te voegen: Land-art, Verwondering in het  
weiland (geïnspireerd op de Totems van Kor Onclin).

Schenkingen en donaties 
Eind 2020 is een omvangrijke schenking gedaan van  
werken van Kor door de heer M. van Strien, uit de  
nalatenschap van zijn moeder mevrouw Eefje Jansen. Zij 
was een dierbare vriendin van Kor en Marleen en een 
belangrijk collectionneur van zijn werk. De geschonken  
collectie bestaat uit drie schilderijen, tien werken op  
papier en een Totemgroep. Een flinke uitbreiding van de  
eigen collectie van de Stichting, waarover het bestuur zeer 
verheugd is!

Uw steun is hard nodig! Voor een goed beheer van het werk 
en de diverse activiteiten maakt de Stichting de nodige  
kosten. Voorbeelden zijn de schoolprojecten, exposities, 
nieuwsbrief en website. De Stichting beschikt over zeer 
geringe eigen middelen. Er is dan ook grote behoefte aan 
giften van onze donateurs en anderen. De Stichting be- 
schikt over de ANBI-status. Dit betekent dat uw donatie en 
giften aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. 
Uitgebreide informatie hierover vindt u op 
www.koronclin.com/de-stichting.

Website en sociale media 
Op de website www.koronclin.com is alles over Kor Onclin 
en de Onclin-Chabrion Stichting te lezen, zoals het nieuwe 
beleidsplan voor de komende vijf jaar. U kunt de stichting ook 
volgen op Twitter en Facebook.

Cadeaus
De Onclin-Chabrion Stichting heeft diverse geschenkartikelen 
beschikbaar: van kunstkaarten tot een kunstkalender. Natuurlijk 
met het werk van Kor Onclin erop. 
Prijzen variëren van €2,20 tot €9,50. Ook is het boek Alles is in 
wording nog steeds verkrijgbaar. Een overzicht vindt u op de web-
site (www.koronclin.com/geschenkartikelen).

Nu het algehele project verplaatst is naar 2022 zal het ingebed gaan worden in de Triënnale Arcadië, (landschap in brede zin), een 
vervolg op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.  Het Onclin-project zal dan meeliften op de publiciteitsactiviteiten van de  
Triënnale-organisatie, in Fryslân en ook landelijk.  


