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September 2009

Het zesde seizoen verloopt tot heden heel goed; de grens van 1000 bezoekers per maand is afgelopen
augustus voor de eerste keer gepasseerd.
Openstelling:
Het park is nog open t/m 25 oktober aanstaande,
woensdagmiddag t/m zondagmiddag 13:00-18:00uur. Er
kunnen rondleidingen worden gegeven na reservering
voor groepen van 15 (minimaal) - ca 20 persoonen a 15
euro per groep.
Beelden:
Dit jaar zijn er 27 van de 96 buiten beelden in het park
nieuw en is op 10 werken na binnen alles vernieuwd. Met
deze nieuwe werken hebben we veel positieve reacties
gehad van bezoekers, kunstliefhebbers en de media (zie
elders deze nieuwsbrief).
Na afloop van het seizoen, na 25 oktober, zijn de
verkochte beelden beschikbaar voor de koper.

Overzicht Landgoed Anningahof

Website:
De website is dit jaar geheel vernieuwd: www.anningahof.nl
Mocht u nog suggesties hebben horen wij het graag.
Publiciteit:
Tot dus ver:
• Volkskrant (agenda) mei
• 3 x artikel Stentor (met fotos) juni en juli
• TV-Oost (in nieuwsuitzending) juni
• Beeldengids (advertentie) juni
• Kunstkrant (advertentie) juni
• NRC Handelsblad met foto (agenda) augustus
• Eigen Huis en Interieur (artikel van 4 paginas met veel fotos) augustus
• Trouw (artikel) september
• Kunst & Wetenschap (advertentie) september
verwacht:
• artikel in het tijdschrift Beelden
• artikel in het tijdschrift Keramiek
• TV: 22 september programma EO opgenomen in het park.
Exposerende kunstenaars, bijzonderheden:
18 september wordt Armando 80 jaar, ter ere van deze 80ste
veraardag zendt NOVA op donderdag 17 september een
portret van hem uit.
Overig:
Armando – Das Tier
Kunsthistoricus Jeroen Damen heeft rondleidingen door het park gegeven met cursisten uit het gehele land.
Tijdens één ervan is een filmpje gemaakt waarin ook zijn uitleg/toelichting is opgenomen. Het filmpje is op
zijn website te zien: http://www.mandarte.nl/aanbevolen/ (onder aan de pagina, onder “heeft u 8 min. 37
sec.?”!!)
Met vriendelijke groet,
Steven van Welie
Landgoed Anningahof

