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Welkom bij de eerste editie van de Kunst- en muziekroute op 
Vlieland. Het gratis entreebewijs is op te halen bij VVV Vlieland.

Adviesroute (fiets is aan te raden voor locaties 8 t/m 14)
Deze route loopt langs alle locaties. Het tijdschema is indica-
tief en zorgt ervoor dat je alles ziet. Voel je vrij om af te wijken 
van de route en je eigen keuzes te maken. Bij iedere locatie is 
de openingstijd aangegeven. Veel kunst- en muziekplezier!

Dorpsstraat 200
Oude biblliotheek

11

Kunstwinkel De Parel
Tromp’s Huys

Vlieland Maritiem Art
Podium Vlieland

Vorkduin 6
Havenweg 37 + 49

Seeduyn - kunst

1
Huiskamer
Dorpsstraat 200

Liesbeth Visser schildert nu ruim 20 jaar. Zij gebruikt ver-
schillende materialen en schildert de mooiste plekjes van 
Vlieland en het wad. Je vindt er ook verrassend ander werk 
zoals portretten. In haar woning heeft ze diverse werken 
uitgestald.

Gratis koffie en thee verkrijgbaar.

Open van 11.00 tot 17.00 uur 11.00 uur

Expositie van Liesbeth Visser

Oude raadzaal

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bakkerij Westers

Uiterton

Reddingbootschuur

Seeduyn - muziek
kerk
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Oude bibliotheek
Dorpsstraat 152

Julia Visser: Het 17-jarige talent Julia Visser exposeert 
haar art poster van Vlieland.

Michael Horn: Komende uit het zuiden van Duitsland woont 
hij nu al 25 jaar in Nederland waarvan de laatste 17 op 
Vlieland. Hij heeft geleerd voor onderhoudsschilder en 
zodoende is hij al sinds 37 jaar met kleuren bezig. Sinds 
circa 10 jaar is hij ook als kunstschilder aan het werk. 
Het licht, de lucht en de zee zijn de inspiratiebronnen voor 
zijn schilderijen, meestal in acryl op doek.

Joke Sterenberg: Joke maakt sieraden van natuurlijke 
materialen die allemaal gevonden zijn op Vlieland. 
Een origineel Vlieland-souvenir.

Sjoukje Mulder: Geboren op het Friese platteland ging mijn 
interesse al snel uit naar de natuur, maar nu op 
Vlieland woonachtig komt dat pas tot bloei. Wadden en 
paddenstoelenexcursies, schilderen, fotograferen en heel 
veel strunedeurdedune met mijn hondje Jigger.

Ankelien Kadijk: Ankelien laat zich inspireren door de 
natuur, de warme kleuren en het intense licht van het 
eiland. Zij maakt schilderijen met acryl en gemengde tech-
niek. Momenteel exposeert zij ook in het Gemeentehuis op 
Vlieland.

Open van 11.00 tot 17.00 uur 11.15 uur

Expositie van diverse Vlielandse kunstenaars
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Oude raadzaal
Dorpsstraat 148

Henk Tameling: Vlielandgast sinds 1953, schrijft wekelijks 
op www.beleefdewadden.live en in de Harlinger Courant 
over zijn belevenissen op de Wadden. In 2016 verscheen 
zijn tweede bundel Over ‘t Wad.

Adwin de Kluyver: Adwin de Kluyver geeft een korte lezing 
over de avonturen van de Nederlandse poolreiziger Sjef van 
Dongen op Spitsbergen. De Kluyver schreef over deze pool-
held het literaire non-fictieboek ‘Terug uit de Witte Hel’, dat 
unaniem lovende recensies kreeg en dat onlangs in het 
kader van de Zeeuwse Boekenprijs 2016 bekroond werd 
met de prijs voor ‘Beste grensoverschrijdende boek’. 
Adwin de Kluyver (1968) is schrijver en historicus. Hij was 
chef van de cultuurredactie van de Leeuwarder Courant 
en schreef voor het Algemeen Dagblad talloze buitenland-
reportages. In samenwerking met Podium Vlieland organi-
seert hij van oktober tot en met april bijna wekelijks een 
filmweekend op het eiland. Zijn debuut ‘Terug uit de Witte 
Hel’ is deels op Vlieland geschreven.

Open van 11.30 tot 16.00 uur 11.45 uur

Verhalen van Adwin de Kluyver en Henk Tameling

4
Kunstwinkel De Parel
Dorpsstraat 133

Bezoek dit leuke klein winkeltje/galerie waar Nel en Cees 
Potiek ‘kunst met de grote en kleine K’ verkopen van, voor 
en door vlielanders en vlielandgangers. Je vindt er onder 
meer werken met aquarel/acryl en keramiek.

Open van 11.00 tot 17.00 uur 12.15 uur

Schilderkunst en creativiteit in De Parel 
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Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat 99

Willem van de Velde terug op Vlieland 
Op 19 en 20 augustus 1666 sloegen de Engelsen toe. Ze 
staken de handelsvloot op de rede van Vlieland en het dorp 
West-Terschelling in brand. Meestertekenaar Willem van de 
Velde (1611-1693) legde deze ramp vast met pen, penseel 
en inkt. Deze schitterende tekening en vele anderen teke-
ningen en prenten zijn terug op Vlieland, dankzij de mede-
werking van Amsterdam Museum, Museum Boijmans van 
Beuningen, Rijksmuseum en Het Scheepvaartmuseum. 
  
Zicht op Vlieland 
Het meet maar liefst 160 bij 120 cm. Het is kleurrijk. De 
lucht is overweldigend. Schitterend geschilderd. Te zien is 
het Vuurboetsduin vanaf de Kikkerbult. Kooisplek staat on-
der water. Janhendrik Dolsma (1950) schilderde Zicht op 
Vlieland op de voor hem zo kenmerkende wijze: lucht, licht 
en spiegeling.

Open van 11.00 tot 17.00 uur 12.30 uur

Museum Tromp’s Huys (vandaag gratis entree)

6
Bakkerij Westers
Dorpsstraat 98

Gezellige kerstmarkt bij Bakkerij Westers met o.a. edelsmid 
Marleen Lever en kunstschilders Pia van Mil en Ina Kuiper. 
Wandel langs de kraampjes, neem een kijkje in de bakkerij 
en pak een broodje mee!

Mogelijkheid voor hapje/drankje.

Open van 11.00 tot 17.00 uur 13.00 uur

Kerstmarkt
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Galerie Vlieland Maritiem Art
Dorpsstraat 94

Met Vlieland Maritiem Art is er een laagdrempelige mogelijkheid 
op Vlieland bij gekomen om kunst te kijken en kunst te kopen. 
De lichte en ruime galerieruimte versterkt het ‘feel good’ gevoel 
dat al sterk op het eiland aanwezig is. 
 
In de huidige expositie kunt u werken zien van de schilders 
Ellen Davidzon, Jan Jansma en Linette Dijk. De kunstenaars 
verschillen in techniek en onderwerp maar de intensiteit van de 
afbeeldingen spat van de doeken af. 
 
Het palet van Ellen Davidzon is fris en kleurrijk. Haar stijl is 
los. Ellen schildert nat-in-nat om de snelheid, ‘het losse’ erin te 
houden: Portretten, strandgezichten, figuren, enz. Ze ontwikkelt 
zichzelf door veel te observeren, te lezen en vooral te doen. 
 
Jan Jansma schildert zijn schilderijen vanuit een min of meer 
impressionistische benadering. De basisvormen van het land-
schap wil hij nog wel eens vereenvoudigen. Met dit abstraheren 
herleidt hij tot karakteristieke vormen die op zichzelf al inte-
ressant moeten zijn. Het past bij zijn zoeken naar zijn essenties 
evenals de keuze van ongestoffeerde landschappen, waarbij de 
leegheid voor hem eigenlijk een volheid is. 
 
Linette Dijk vindt de beeldtaal universeel. Zij maakt verbinding 
met de kijker, doordat haar kunst herkenning oproept en je 
raakt. Ook komen mensen tot een diepere connectie met zich-
zelf. Dat is elke keer ontroerend. Daarmee is ieder kunstwerk 
een persoonlijk markeerpunt van het leven zelf. Haar kunst 
komt uit het hart. Het is haar eigen levensbehoefte. Ze wil met 
haar schilderijen tot de kern komen van haar bestaan en daar 
vorm aan geven.

Gratis koffie en thee verkrijgbaar.

Open van 11.00 tot 17.00 uur 13.45 uur

Galerie Vlieland Maritiem Art
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Podium Vlieland
Dorpsstraat 84

Beeld maken is een oude liefde van Dymph die ze nieuw leven 
in heeft geblazen. ‘Talent zat me denk ik altijd al in de vingers’, 
geeft ze aan. Haar vakmanschap en kunstenaarschap zijn 
recent verder gegroeid op de kunstacademie. Ze wordt blij van 
tekenen en schilderen. Bij Podium Vlieland exposeert ze met 
vogeltekeningen. 

Open van 11.00 tot 17.00 uur 14.30 uur

Vogeltekeningen van Dymph van der Gun

9
Verzorgingshuis De Uiterton
Boslaan 1

Ruim dertig jaar is de Vlielander amateurvereniging actief. Deze 
groep enthousiaste kunstschilders komt wekelijks bij elkaar om 
te schilderen en hun werk onderling te bespreken. In de gangen 
van verzorgingshuis De Uiterton vind je een ruime collectie en 
zijn verschillende makers aanwezig. 

Open van 11.00 tot 17.00 uur 14.45 uur

Schilderijen van leden van de Vlielander amateurvereniging

Verzorgingshuis De Uiterton
Boslaan 1
10

Judith exposeert haar werken in haar eigen huis. Altijd leuk 
om bij mensen thuis te kijken. Misschien is ze zelfs wel aan het 
werk als je komt… Je vindt er behalve schilderijen ook verschil-
lende kerstversieringen, kado art en kransen van stof. 

Open van 11.00 tot 17.00 uur

Expositie schilderkunst, kado art van Judith van Houten

Huiskamer
Vorkduin 6

15.15 uur



11

Karel Nauta omschrijft zijn werk in kernwoorden: maatwerk, 
timmerwerk, meubels, bijzonder hout, stoer, objecten, 
constructies, zelf ontwerpen, meedenken, interieur, epoxy, 
heldere giethars. Nieuwsgierig? Ga kijken hoe hij werkt in zijn 
eigen werkplaats.

Open van 11.00 tot 17.00 uur

Op bezoek in de werkplaats van Zilt Getint

Werkplaats Karel Nauta
Havenweg 37

15.45 uur

12

Marco en Cily Bakker maken van strandhout meubeltjes en 
woonaccessoires. Ook worden Vlielandse bomen verwerkt tot 
eindproduct. Je hebt bijvoorbeeld een Stukje Vlieland in de vorm 
van een naambord, snijplank of tuinbank. 

Open van 11.00 tot 17.00 uur

Op bezoek in de werkplaats van Stukje Vlieland

Werkplaats Stukje Vlieland
Havenweg 49

16.15 uur

Oude reddingbootschuur
Badweg 5

Wassili Zafiris draagt voor uit zijn nieuwste boek ‘Geluk is 
Deprimerend’, de gids naar duurzaam geluk. In deze lezing 
spreekt hij over de zoektocht naar geluk in onze succescultuur, 
die bij een steeds groter wordende groep mensen tot een chro-
nisch gevoel van ontevredenheid en zelfs depressie leidt. Wassili 
vertelt over hoe neerslachtigheid kan ontstaan, juist door onze 
manier van geluks-denken en hoe je duurzaam geluk kan er-
varen. Delen uit het boek worden afgewisseld met discussie en 

Open van 11.00 tot 17.00 uur

17.00 uur

Voordrachten van Wassili Zafiris en Gerda Posthumus

Open van 11.00 tot 17.00 uur

13 Open van 15.00 tot 18.00 uur



Gratis koffie en thee verkrijgbaar.

praktische oefeningen. Wassili heeft ‘Geluk is deprimerend’ voor 
een belangrijk deel geschreven op Vlieland.

Gerda Posthumus woont en werkt op Vlieland. Ze schrijft zowel 
sonnetten als vrije verzen. Het leven op het eiland speelt vaak 
een rol in haar gedichten. In 2010 won zij de AquaZZ Sonnet-
tenwedstrijd. In datzelfde jaar eindigde zij op de tweede plek van 
de Jotie ‘t Hooft Poëzieprijs en verscheen in eigen beheer haar 
eerste bundel ‘Zeisend licht’. In 2011 werd zij tweede bij de Plan-
tage Poëzieprijs. In 2015 verscheen haar bundel Deining rim-
peling onderstroom binnen het Poëziefonds OPEN van Uitgeverij 
Kontrast. Als dichter treedt Gerda Posthumus vaak op tijdens 
literaire evenementen. Daarnaast verzorgt zij Slauerhoff-
wandelingen op Vlieland.

14

Jan Jansma schildert zijn schilderijen vanuit een min of meer 
impressionistische benadering. De  “basisvormen” van het land-
schap wil hij nog wel eens vereenvoudigen. Met dit abstraheren 
herleidt hij tot karakteristieke vormen die op zichzelf al inte-
ressant moeten zijn. Het past bij zijn zoeken naar zijn essenties 
evenals de keuze van ongestoffeerde landschappen, waarbij de 
leegheid voor hem eigenlijk een volheid is.

Open van 17.00 tot 20.00 uur

Expositie van kunstschilder Jan Jansma

Strandhotel Seeduyn
Badweg 3

17.45 uur

Optreden van deze band met gezellige muziek en de mogelijk-
heid om een hapje en drankje te nuttigen. 

The Great Borrelnootjes (16.00 tot 20.00 uur) 18.00 uur

Mogelijkheid om te dineren.
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Ook dit jaar geeft Kleinkoor Vlieland weer een a capella Kerst-
concert in de kerk. Het is het 10e jaar dat het Kleinkoor diverse 
keren optreedt tijdens de kerstperiode. Het koor, onder leiding 
van Henno Nieuwenhuis, bestaat dit jaar uit 14 zangers. De toe-
gang is gratis. Aan het eind van het concert is er een collecte 
t.b.v. het restauratiefonds van de kerk.

Kerstconcert Kleinkoor Vlieland

Nicolaaskerk
Kerkplein 7

20.30 uur

Wegwijzer

16
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De Vlielander troubadour Sjoerd is een singer/songwriter in 
hart en nieren. Hij speelt covers en eigen werk en begeleidt 
zichzelf op gitaar en mondharmonica. Een breed repertoire dat 
varieert van ballads tot blues, zowel Engels- als Nederlandstalig.

Optreden zanger/gitarist Sjoerd Elsinga

Bar & Rotisserie de ZeeVaert
Dorpsstraat 61

22.00 uur

12




