Zwijndrecht, 5 september

Aan de Vrienden van het Beeldenpark
Beste allen,
Het zal u niet ontgaan zijn dat Stichting Beeldenpark Drechtoevers haar 25-jarig jubileum viert.
U als Vriend bent natuurlijk van harte welkom dit jubileum mee te vieren.
Middels deze brief willen wij u graag informeren over de komende activiteiten.
Op het raadhuisplein worden in een glazen showcontainer beelden tentoongesteld van Arianne
Moerman. Daarnaast zijn er beelden te bewonderen van Rob Schreefel.
In de publieksruimte van het Gemeentehuis is een schaalmodel van het beeld Choëphore van de
Dordtse beeldhouwer Gerhard Lentink geplaatst.
In het Noordpark zijn Roel Teeuwen en Johan Sietzema druk in de weer om twee landschappelijke
kunstwerken te realiseren.
In de tentoonstellingsruimte KunZt in het Oude Raadhuis van Zwijndrecht worden nog eens 25
beelden tentoongesteld, die na de officiële opening op zaterdag 17 september voor het publiek
toegankelijk zijn van zondagmiddag 18 september tot en met zondag 23 oktober.
Ook zijn er die middag 17 september op het plein voor het Gemeentehuis Living Statues te
bewonderen.
Tevens zullen op zaterdag 17 september diverse activiteiten in het Noordpark plaatsvinden, waarbij u
als Vriend van harte welkom bent om daarbij aanwezig te zijn.
16 30 uur Steph’s dance
16.45 uur Theatherhuis, fragment van Into the Woods
17.00 uur Trio Vastgoed
Graag willen wij u er op attent maken dat in het kader van het jubileum er in oktober twee
rondleidingen gegeven zullen worden in het Noordpark, te weten op:
Zaterdag 8 oktober 11.00 uur
Zaterdag 15 oktober 11.00 uur
Voor een rondleiding kunt u zich opgeven via vrienden.beeeldenpark@gmail.com
En schrijf deze datum ook al vast in uw agenda: op 5 november a.s. brengen wij een bezoek aan Het
Depot in Rotterdam. Begin oktober volgt de officiële uitnodiging.
Na een lange warme zomer genoeg leuke dingen om naar uit te kijken!
Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Patricia Kat-ten Bosch (secretaris)

