Programmaboekje bij de tentoonstelling
•

rondleidingen

•

lezingen

•

demonstraties

•

workshops

Iedereen is welkom en
alle activiteiten zijn gratis.

Op Visite in Veenhage
beelden in de tuin

Beleef de beeldentuin van Veenhage
Kom kijken en voelen, laat je verrassen
Wandel langs de prachtige beelden
Geniet van de buitenlucht, de kunst
en van elkaar
Kom naar buiten en… doe mee

Heb je genoten van de tentoonstelling?
Er is nog veel meer te beleven.
Tijdens de duur van de tentoonstelling
zijn er elk weekend speciale activiteiten.
Rondleidingen, lezingen,
materiaaldemonstraties en workshops.

Voorwoord
Omdat het zo bijzonder is dat we met beelden op visite zijn in Veenhage,
vinden we het leuk om meer te laten zien dan alleen de beelden.
De kunstenaars willen graag met jullie delen hoe beelden gemaakt
worden en wat er allemaal bij komt kijken. Ze komen vertellen en laten
zien hoe ze te werk gaan. Ook is er volop ruimte om zelf iets te maken.
In de workshops kun je aan de slag met verschillende materialen zoals
klei, hout, gips en steen. Je kunt iets maken naar aanleiding van wat je
hebt gezien in de tentoonstelling of zelf iets verzinnen. In dit boekje
vind je het hele programma.
Iedereen is welkom om aan te schuiven. In je eentje maar nog liever
gezellig samen met familie en vrienden. Natuurlijk worden bewoners,
medewerkers en vrijwilligers van Veenhage speciaal uitgenodigd,
want bij jullie zijn wij te gast. Maar ook familie, vrienden, buren en alle
anderen zijn van harte welkom. Juist doordat mensen van buiten meedoen met de activiteiten in Veenhage, wordt het voor de bewoners
extra leuk en gezellig. Voor medewerkers is het vast leuk om je werkplek aan je kinderen te laten zien. De meeste kinderen vinden het leuk
om te zien waar hun ouders werken of vrijwilliger zijn en kinderen
vinden het bijna altijd leuk om te knutselen. Neem ze mee naar een
workshop! We willen graag de buitenwereld een beetje binnen halen.
Alle activiteiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, dus alle
leeftijden kunnen en mogen deelnemen. Wat je maakt, mag je mee
naar huis nemen.
Wij wensen je heel veel plezier met deze bijzondere tentoonstelling
en alle activiteiten. Tot ziens in Veenhage.
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Materiaaldemonstraties

Rondleidingen
Samen met een gids ga je door de tentoonstelling. Met elkaar zie en
hoor je meer over de beelden en de kunstenaars.
Aanmelding voor de rondleidingen is gewenst. Dat kan bij de balie van
Veenhage of via stichtingopvisite@gmail.com.
De rondleidingen worden gedaan in groepjes van 5 tot 10 personen.

Lezingen
Kunstenaars van wie je de beelden kunt zien in de tentoonstelling,
vertellen over hun werk. Vaak met foto’s en soms met een film.

Muziek
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Op vrijdagmiddag starten we het programma met muziek.
Laat je lekker meenemen door de muziek en ervaar wat dat met de
beelden doet.

De kunstenaars laten zien hoe je hout bewerkt met een kettingzaag,
wat je allemaal met gips kunt doen en hoe je op een draaischijf
mooie vormen kunt draaien van klei. Er is plaats voor 30 mensen.
Bij mooi weer zijn de materiaaldemonstraties buiten.

Workshops
In de workshops kun je zelf aan
de slag met verschillende materialen en gereedschappen. Er zijn
twee vaste kunstenaars die deze
workshop begeleiden. En elke keer
schuift een andere kunstenaar
met een eigen specialiteit aan.
Aanmelden voor de workshops
is gewenst. Dat kan bij de
receptie van Veenhage of via
stichtingopvisite@gmail.com. Bij iedere workshop is plaats voor 20
mensen. Als er op de dag zelf nog plaats is, kun je nog meedoen.
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15:00 - 17:00 uur

15:00 - 16:00 uur
14:00 - 15:00 uur

15:00 - 16:00 uur
14:00 - 15:00 uur

vrijdag 26 augustus
zaterdag 27 augustus
zaterdag 27 augustus
zondag 28 augustus

zaterdag 3 september
zaterdag 3 september
zondag 4 september
zondag 4 september
zondag 4 september
vrijdag 9 september
vrijdag 9 september
zondag 11 september
zondag 11 september
zondag 11 september
vrijdag 16 september
vrijdag 16 september
zondag 18 september
zondag 18 september
zondag 18 september

zaterdag 24 september
zaterdag 24 september
zondag 25 september
zondag 25 september
zondag 25 september
vrijdag 14 oktober

opening
materiaaldemonstratie hout bewerken Yke Prins
workshop hout / steen - Yke Prins
fotografieworkshop

materiaaldemonstratie gips - Leon Perlot
workshop delfts blauwe tegels schilderen Pepijn van den Nieuwendijk
rondleiding
lezing over beelden in de openbare ruimte Loek Bos
workshop - Loek Bos
muziek
workshop - Anna J. van Stuijvenberg
rondleiding
lezing - Yke Prins
workshop hout / steen - Yke Prins
muziek
workshop - Anna J. van Stuijvenberg
rondleiding
lezing - Renée du Clou
workshop - Renée du Clou
materiaaldemonstratie klei draaien Ellen Rijsdorp
workshop klei draaien - Ellen Rijsdorp
rondleiding
lezing - Christien Rijnsdorp
workshop - Christien Rijnsdorp
feestelijke afsluiting

15:00 - 17:00 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

10:30 - 11:30 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

10:30 - 11:30 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

10:30 - 11:30 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

10:30 - 11:30 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

11:00 - 16:00 uur

15:00 - 16:00 uur

14:00 - 15:00 uur

tijd

datum

activiteit

grote zaal

grote zaal

grote zaal

tuinen

grote zaal

grote zaal

grote zaal

grote zaal

tuinen

grote zaal

tuinen

grote zaal

grote zaal

tuinen

grote zaal

tuinen

grote zaal

grote zaal

tuinen

grote zaal

grote zaal

tuinen

grote zaal

binnentuin

locatie

Overzicht van alle activiteiten tijdens Op Visite in Veenhage - Beelden in de Tuin

6
7

15

15

10

19

19

14

14

10

10

20

13

13

10

10

20

12

12

10

18

18

9

17

17

pagina

Alle workshops op een rij
zaterdag 27 augustus
zondag 28 augustus
zaterdag 3 september

Workshops
Workshop betekent letterlijk werkplaats. In Veenhage richten we een
tijdelijke werkplaats in met verschillende materialen waar je zelf
beelden mee kunt maken. We hebben zachte klei waar alle soorten
en maten handen fijn mee kunnen werken. Houtjes in verschillende
vormen en kleuren, steentjes, papiersoorten. Touwtjes en ijzerdraad
zijn altijd handig. Eigenlijk te veel om op te noemen. En natuurlijk zijn
er de juiste gereedschappen, want goed gereedschap is het halve werk.
Elke workshop zijn er vrijwilligers om waar nodig een handje te helpen
en er zijn drie kunstenaars die je met raad en daad bijstaan in het
maken van je eigen beeld. Heb je een speciale wens, spreek hem uit.
Dan gaan we samen met jou kijken hoe we dat kunnen maken.
De workshops zijn gratis en iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je
oud of jong bent, getalenteerd of nog nooit eerder zoiets gedaan hebt.
Wat je maakt, mag je mee naar huis nemen.
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Elke workshop zijn Leon Perlot en riëlle beekmans aanwezig.
Na hun afstuderen hebben zij samen met vrienden Stichting Op Visite
opgericht. Leon is verantwoordelijk voor de inrichting van de tentoonstelling en riëlle is de projectleider. Naast Leon en riëlle komt er elke
workshop een andere kunstenaar bij die zijn eigen inbreng meeneemt.
Hierover lees je meer in dit programmaboekje. Lees verder en bekijk
wat je graag zou willen doen.

workshop hout/steen met Yke Prins
fotografieworkshop met Theo Bos (11 - 16 uur)
workshop delfts blauwe tegels beschilderen
met Pepijn van den Nieuwendijk
zondag 4 september
workshop met Loek Bos
vrijdag 9 september
workshop met Anna J. van Stuijvenberg
zondag 11 september workshop hout/steen met Yke Prins
vrijdag 16 september workshop met Anna J. van Stuijvenberg
zondag 18 september workshop met Renée du Clou
zaterdag 24 september workshop klei draaien met Ellen Rijsdorp
zondag 25 september workshop met Christien Rijnsdorp
Alle workshops zijn van 15 tot 16 uur, behalve de fotoworkshop.
Aanmelden voor de workshops is gewenst. Dat kan bij de receptie van
Veenhage of via stichtingopvisite@gmail.com.
Bij iedere workshop is plaats voor 20 mensen. Als er op de dag zelf nog
plaats is, kun je nog meedoen.

Fotografieworkshop
zondag 28 augustus van 11 tot 13 uur
en van 14 tot 16 uur
Vanaf het eerste Beelden in de Tuin project is er deze
fotografieworkshop, bedacht om de deelnemers beter
naar de beelden te laten kijken. En te ontdekken hoe
het beeld met zijn omgeving samenspeelt. Theo Bos
geeft deze workshop. Misschien heb je hem al ontmoet
in Veenhage; hij heeft in huis foto’s gemaakt van favoriete voorwerpen van bewoners om het memoriespel mee te maken.
Met elke camera kun je deelnemen. Zelfs met je telefoon, als je daarmee foto’s kunt maken. Aan het einde bespreken we met elkaar ieders
favoriete foto. Een lange dag maar met een lunchpauze ertussen is het
voor iedereen goed te doen.
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Lezingen

Tweemaal vrijdagmiddagworkshop
vrijdag van 15 tot 16 uur
Anna J. van Stuijvenberg heeft in de
tentoonstelling de Handscape-vormen
gemaakt. In haar beelden gebruikt ze vaak handelingen die ze herhaalt. Je kunt haar zien als een ontdekkingsreiziger door materiaalland.
Ze kijkt wat er gebeurt als je een handeling herhaalt en bekijkt wat je
daarna met deze vormen kunt maken. Anna wil graag samen met jullie
onderzoeken welke eigenschappen verschillende materialen hebben.

zondagmiddag van 14 tot 15 uur
Als je de beelden gezien hebt, ben je misschien nieuwsgierig geworden
naar de makers. Loek Bos, Yke Prins, Renée du Clou en Christien Rijnsdorp
vertellen je met plezier meer over hun werk. Misschien klinkt een ‘lezing’
een beetje saai, maar wij kunnen je beloven dat Op Visite lezingen niet
saai zijn. De kunstenaars laten foto’s of films zien. Ze nemen voorbeelden
mee van beelden die je met je ogen en je handen mag bekijken.
Ze nemen je even mee in hun wereld van
de beeldende kunst.

Rondleidingen
Zondagochtend
van 10:30 tot
11:30 uur is er
een rondleiding
met een gids
door de tuin.
Wij willen je van harte uitnodigen om een keer met een rondleiding
mee te gaan. De gidsen vertellen je met veel plezier meer over de
beelden en de kunstenaars in de tentoonstelling. Door bij de beelden
stil te staan en met elkaar te praten zie je meer. Je zult ontdekken dat
het met kunst al net zo is al met het alle andere dingen in het leven:
hoe meer je hoort en ziet, hoe meer je begrijpt en hoe leuker het wordt.

4 september Loek Bos

11 september Yke Prins

18 september

Renée du Clou

25 september

Christien Rijnsdorp
Aanmelden voor de rondleidingen is gewenst. Dat kan bij de receptie
van Veenhage of via stichtingopvisite@gmail.com.
Als er nog plaats is, kun je op de dag zelf nog mee met de rondleiding.
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De rondleidingen zijn op zondag van 10:30 tot 11:30 uur
op 4 september, 11 september, 18 september en 25 september.

Aansluitende workshop
De kunstenaar die op zondagmiddag een lezing geeft, blijft daarna
bij de aansluitende workshop van 15 tot 16 uur.
Op de volgende pagina’s meer over deze kunstenaars en hun werk.
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Yke Prins

zondag 11 september
Lezing van 14 tot 15 uur

Loek Bos

zondag4 september

Yke houdt van verhalen vertellen
over kunst en beeldhouwen.
Zij is gids in o.a. het Gemeentemuseum van Den Haag. ‘Fascinerend is dat alles om je heen eigenlijk
maar drie vormen heeft. Hol, bol en heel soms plat. Alles in de drie
dimensies heeft deze basisvormen; streel maar eens met je hand of
je eigen gezicht, voel hoe de bolle vorm van je jukbeen overgaat in
een holle vorm van een oogkas, wang of kin. Zacht of met een scherpe
vouw, voorspelbaar of onverwachts en bij elk gezicht uniek!’
Dit is waar een beeldhouwer mee speelt tijdens het werken.
Yke vertelt en toont een korte film over haar werk en haar atelier.

Lezing van 14 tot 15 uur
Naast zijn vrije beelden heeft Loek Bos in de loop van de tijd ook veel
beelden in opdracht uitgevoerd. Loek is een geboren verteller. Voor
ons heeft hij een mooi verhaal over hoe een kunstwerk in de openbare
ruimte terecht komt. Wat komt er allemaal bij kijken? Van idee en initiatief, vaak door privé personen, ondersteund en gesubsidieerd door de
overheid tot de uiteindelijke plaatsing en de feestelijke onthulling.

Workshop van 15 tot 16 uur
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Aansluitend blijft Loek als kunstenaar bij de workshop. Als je meer wilt
leren over hoe je een mens boetseert, grijp dan nu je kans. Loek weet er
alles van en nog veel meer. Hij helpt je graag op weg om bijvoorbeeld
je buurman te boetseren. Maar Loek heeft ook veel kennis van andere
materialen en kan je eigenlijk met elke vraag helpen.

Workshop van 15 tot 16 uur
Aansluitend blijft Yke als kunstenaar bij de workshop. Hout is de
specialiteit van Yke. Met haar ga je
van verschillende vormen en soorten
hout een portret maken. Met een
lijmpistool zorg je ervoor dat alles
op zijn plek blijft zitten. Heel eenvoudig, een kind kan de was doen.
Heb je altijd al een keer een steentje
willen bewerken, dan kan dat ook.
Want ook daar weet Yke bijna alles
van.
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Renée du Clou

zondag 18 september
Lezing van 14 tot 15 uur
Renée du Clou woont en werkt in Pijnacker. Toen we wisten dat we in
Nootdorp een tentoonstelling gingen maken, zijn we op zoek gegaan
naar kunstenaars uit de omgeving en we hebben Renée gevonden.
Ze heeft al een lange staat van dienst en haar werk kun je in de
omgeving van Pijnacker in de openbare ruimte bewonderen. In het
gemeentehuis in Pijnacker staan verschillende beelden van haar.
In haar lezing vertelt Renée over de verschillende materialen waarmee
ze haar beelden maakt. Ze laat zien hoe de materialen het uiterlijk
van haar beelden beïnvloeden en hoe ze toch haar eigen handschrift
bewaart.

Christien Rijnsdorp
zondag 25 september

Lezing van 14 tot 15 uur
Christien Rijnsdorp vertelt over haar kunstenaarschap.
Hoe is het om een kunstenaar te zijn? De opleiding, het atelier.
Waar werk je aan? Hoe doe je dat, van schetsmodel tot het
uiteindelijke beeld? Waar zijn je beelden te zien?
Kortom wees welkom de kunstenaars wereld van Christien.

Workshop van 15 tot 16 uur
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Aansluitend blijft Renée als kunstenaar bij de workshop. Dit wordt
een erg leuke workshop: met allerlei uiteenlopende materialen ga je
je eigen beeld maken. Als je thuis nog dingetjes hebt zoals doppen,
knopen, oude spijkers, een kam, oude wol, wat dan ook, neem ze mee!
Mogelijk maak je er een kunstwerkje van of maak je een ander blij met
precies het juiste knoopje wat ze nodig hadden voor hun beeld.

Workshop van 15 tot 16 uur
Aansluitend blijft Christien als kunstenaar bij de workshop.
Zoals in elke workshop mag je zelf kiezen wat je het liefst wilt
doen. Christien kan je helpen als je vragen hebt. Door haar
materiaalkennis kan ze overweg met alle materialen die in de
workshop beschikbaar zijn.
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Materiaaldemonstraties

Yke Prins

Zaterdagmiddag van 14 tot 15 uur
Wil je zien hoe een kunstenaar te werk gaat? Kom dan kijken.
Yke, Leon en Ellen willen dat je graag laten zien.

zaterdag 27 augustus
Materiaaldemonstratie
hout bewerken

Aansluitende workshop

van 14 tot 15 uur
Hout bewerken met een kettingzaag is niet iets dat je zomaar even
zelf kunt doen. Yke heeft special
eveiligheidskleding en ervaring.
In een uurtje heb je niet zomaar
een beeld gemaakt, maar we
krijgen wel een idee van hoe het
in zijn werk gaat.

De kunstenaar die op zaterdagmiddag een demonstratie geeft, blijft
daarna bij de aansluitende workshop van 15 tot 16 uur.
zaterdag 27 augustus

Hout bewerken - Yke Prins
zaterdag 3 september

Gips - Leon Perlot
Aansluitende workshop: delfts
blauwe tegels beschilderen met
Pepijn van den Nieuwenberg
zaterdag 24 september

Klei draaien - Ellen Rijsdorp
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Workshop van 15 tot 16 uur
Aansluitend blijft Yke voor de workshop. De specialiteit van Yke is hout.
Met haar ga je van verschillende vormen en soorten hout een portret
maken. Met een lijmpistool zorg je er voor dat alles op zijn plek blijft
zitten. Heel eenvoudig, een kind kan de
was doen.
Heb je altijd al een
keer een steentje
willen bewerken,
dan kan dat ook.
Want ook daar weet
Yke bijna alles van.
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Leon Perlot

Ellen Rijsdorp

Materiaaldemonstratie gips

Materiaaldemonstratie
klei draaien van 14 tot 15 uur

zaterdag 3 september

zaterdag 24 september

van 14 tot 15 uur
Leon Perlot laat zien wat je allemaal met
gips kunt doen. Gips kennen we allemaal.
Het wordt vaak gebruikt om muren te
stucen, gebroken botten op de juiste plaats
te houden, maar je kunt er ook mallen en
beelden mee maken. Leon neemt voorbeelden mee die je met je ogen
en je handen kunt bekijken. We gaan ook zelf iets maken met gips
zodat je kunt ervaren wat voor bijzonder materiaal het is.

Pepijn van den Nieuwendijk

Workshop

Workshop van 15 tot 16 uur

van 15 tot 16 uur
Aansluitend blijft
Ellen voor de workshop. Je mag dan
samen met haar
een potje of vaasje
draaien. Ook als je
handen niet meer
helemaal doen wat
je wilt, dan nog kan
Ellen je helpen om
een potje te maken.
Dit gaat één voor één, dus niet iedereen kan aan de beurt komen.
Maar het is al bijzonder om te zien hoe anderen het doen.

Aansluitend komt Pepijn van den Nieuwendijk voor de workshop.
Omdat Leon er elke workshop al is, komt na deze demonstratie Pepijn
ons kunstenaarsteam versterken. Samen met hem kun je delfts blauwe
tegels beschilderen. Pepijn heeft de fraai beschilderde beelden in
keramiek gemaakt. Hij laat zien hoe hij dat doet en helpt je op weg met
je eigen tegel. Later
worden de tegels
gebakken en als je je
naam erop zet, komt
de tegel gebakken
bij je terug aan
het einde van het
project.
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Ellen Rijsdorp is een van de beste
draaiers van Nederland. Ze geeft al
jaren les en waarschijnlijk draait ze
nog in haar dromen. Het lijkt eenvoudig als je haar bezig ziet, maar
zoals zo vaak als iets simpel lijkt,
heeft dat te maken met jarenlange
training en ervaring.
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Muziek
vrijdag 9 september van 14 tot 15 uur
vrijdag 16 september van 14 tot 15 uur
Nieuw dit jaar is dat we met de Beelden in de Tuin gaan samenwerken
met muzikanten. Op vrijdagmiddag starten we het programma met
muziek. Voor ons een experiment waar we ons heel erg op verheugen.
Laat je lekker meenemen door de muziek en ervaar wat dat met de
beelden doet.

Gastenboek
Bij de tentoonstelling vind je een gastenboek. We vinden het heel erg
leuk als je daar een reactie in achterlaat. Bijvoorbeeld: welk beeld vond
je het mooist en waarom? Waar deed het je aan denken? Heb je iets
gezien wat je nog niet eerder had gezien? Heb je iets geleerd tijdens de
workshop? Wat heb je gemaakt in de workshop? Alles wat je leuk vindt
om te delen, mag je in het gastenboek schrijven.

Feestelijke afsluiting
Scholieren in
Veenhage
Elke vrijdagochtend ontvangen we een schoolklas
uit de buurt van Veenhage.
Kinderen van groep 7 en of 8
komen voor een rondleiding
door de tentoonstelling
en krijgen daarna een workshop.

Omdat we meer dan een maand te gast zijn in Veenhage, vinden we het
leuk om Op Visite in Veenhage Beelden in de Tuin ook samen af te sluiten. Vrijdag 14 oktober van 15 tot 17 uur komen we nog even bij elkaar
om na te genieten met een kopje koffie of thee. We bekijken de foto’s
en de delfts blauwe tegels die geschilderd zijn kunnen naar de makers.
En als het gelukt is om een film te maken, dan laten we deze zien.
Wie weet zie je jezelf terug op een groot scherm. Ook hierbij is iedereen
van harte welkom.

Meer zien van de kunstenaars?
Bekijk hun websites:
Anna J. Stuijvenberg - annajvanstuijvenberg.nl
Christien Rijnsdorp - galerieramakers.nl/artists/christien-rijnsdorp
Ellen Rijnsdorp - www.ellenrijsdorp.nl
Loek Bos - www.loekbos.nl
Pepijn van den Nieuwendijk - www.pepijnvandennieuwendijk.com
Renée Du Clou - www.atelier1647.nl
riëlle beekmans - www.beekmans.biz
Theo Bos - www.theobos.nl
Yke Prins - www.ykeprinsbeelden.nl
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Stichting Op Visite
Stichting Op Visite organiseert kunstprojecten op
locatie. Het doel van Stichting Op Visite is beeldende
kunst toegankelijk te maken, niet door de kunst zelf
te veranderen maar door de wijze van presenteren.
Op Visite zoekt bijzondere locaties en mensen om op visite te gaan.
Meestal als je op visite gaat neem je iets aardigs mee voor de gastheer
of gastvrouw. Stichting Op Visite neemt geen bloemetje mee of in
elk geval geen gewoon bloemetje, maar werk van kunstenaars.
Wij wachten niet af of er mensen naar onze tentoonstelling komen,
maar brengen onze tentoonstelling naar de mensen. Waar de locatie
en de duur van de tentoonstelling het toelaten zijn de kunstenaars
aanwezig om in gesprek mee te gaan. Hiermee hopen wij de beeldende
kunst te ontmythologiseren en een breed publiek hierbij te betrekken.

Dank jullie wel!
Alle medewerkers van Veenhage bedankt voor de gastvrije ontvangst.
In het bijzonder Thea Lukas en de medewerkers van de activiteitenbegeleiding, Hennie Boshuizen, Marian Koopman en Jessica Smit. Het is
fijn om zo welkom te zijn.
De enthousiaste vrijwilligers: zonder jullie hulp zouden we niet weten
hoe we het voor elkaar moeten krijgen. Dank jullie wel!
En natuurlijk dank je wel aan alle deelnemers omdat jullie nieuwsgierig zijn en meedoen. Dat is waar we dit allemaal voor doen.
De kunstenaars voor de inzet bij alle activiteiten. Dankzij jullie maken
we er weer een mooi project van.

Vrijwilligers
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Wil je zelf vrijwilliger zijn bij een van de activiteiten? Daar maak je
ons blij mee. Stuur een e-mail aan stichtingopvisite@gmail.com.
Dan nemen we contact met je op.

Gegevens van het project
Titel: Op Visite in Veenhage - Beelden in de Tuin
Locatie: Veenhage, Meidoornlaan 2, 2631 gc Nootdorp
Opening: 26 augustus 2016 om 15 uur
Geopend: van 26 augustus tot en met 30 september 2016
elke dag van 10 tot 17 uur
Inrichting van de tentoonstelling: Leon Perlot
Projectleider: riëlle beekmans
Grafisch ontwerp: Henk de Roij
Website: beeldenindetuin.weebly.com
Facebook: www.facebook.com/stichtingopvisite
E-mail: stichtingopvisite@gmail.com
Stichting Op Visite heeft een aantal subsidiënten en sponsoren gevonden die het project ondersteunen. Maar zoals je weet: voor niks gaat
de zon op. Als je genoten hebt van het project en dat wilt laten blijken
door een financiële bijdrage dan stellen wij dat heel erg op prijs. Alle
donaties komen ten bate van Op Visite in Veenhage - Beelden in de Tuin.
Na afloop van elke activiteit is er gelegenheid om een bijdrage in de
donatiepot te doen. U kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening
van Stichting Op Visite.
Rekeningnummer voor donaties: nl14 rabo 0166 1835 98

Op Visite in Veenhage wordt mede mogelijk
gemaakt door Stichting Vrienden van Veenhage,
door particuliere donaties en door

Pieter van Foreest

Veenhage
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PROGRAMMABOEKJE BIJ DE TENTOONSTELLING

Op Visite in Veenhage
beelden in de tuin
Rondleidingen
Samen met een gids ga je door de tentoonstelling.
Met elkaar zie en hoor je meer over de beelden.

Lezingen
Vier kunstenaars van wie je de beelden kunt zien
in de tentoonstelling, vertellen over hun werk.

Materiaaldemonstraties
Kunstenaars laten zien hoe je met een kettingzaag
hout bewerkt, wat je met gips kunt doen en hoe je
mooie vormen van klei kunt draaien op een draaischijf.

Workshops
In de workshops kun je zelf aan de slag met
verschillende materialen en gereedschappen.

Muziek
Laat je lekker meenemen door de muziek
en ervaar wat dat met de beelden doet.

Alle activiteiten zijn gratis
en voor iedereen toegankelijk.

Programmaboekje bij de tentoonstelling
•

rondleidingen

•

lezingen

•

demonstraties

•

workshops

Iedereen is welkom en
alle activiteiten zijn gratis.

