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Openstelling:
25 Oktober jl. was de laatste dag van dit seizoen. Het park is dus weer gesloten. Met ruim 3900 bezoekers (in
vergelijking met ongeveer 2800 bezoekers in 2008!) hebben we dit jaar zelfs een 2 de druk catalogi nodig
gehad. De publiciteit was ongekend! Kortom: een seizoen om trots op te zijn.
Nu in het park:
Op het moment is het park dus gesloten voor bezoekers. Nu begint de periode van aflevering van de
verkochte beelden en retourneren van andere. Het groot onderhoud van het park zoals het maaien van het
natuur gedeelte is inmiddels gebeurd en het maaisel is afgevoerd om de wilde bloemen opnieuw een kans te
geven. Nu komt ook de tijd van het bezoeken van musea, tentoonstellingen en kunstenaars ter voorbereiding
van het volgende seizoen.
Seizoen 7; 2010:
Qua beelden zijn we op het moment dus al begonnen om vernieuwing te zoeken. Buiten zullen we van 1/4 tot
1/3 proberen te vernieuwen en binnen vrijwel alles.
We gaan ook verschillende binnenruimtes aanpakken. Wegens de grote drukte willen we meer ruimte creëren
in de hooiberg om de gasten makkelijker van dienst te kunnen zijn, dit willen we bereiken door een ruimere
opzet van de balie/bar. De tot nu toe als expositieruimte gebruikte ruimte tegenover de hooiberg willen we
gebruiken als extra ontvangst/verblijfsruimte voor groepen en als soort mediatheek met uitgebreide informatie
over onder andere de kunstenaars. Om de vervallen expositieruimte op te vangen gaan we kijken of we op een
andere plek extra ruimte kunnen creëren.
Tevens gaan we onderzoeken of het mogelijk is om een wisselende solotentoonstelling op zetten.
Volgend seizoen zal tegen eind mei 2010 starten en krijgt een nieuwe catalogus en website. In deze nieuwe
catalogus zal de informatie over de binnen beelden vergroot worden en er meer over de bereikbaarheid van
het park in komen te staan. Tevens gaan we de catalogus en de beelden in het park(via de bordjes) beter met
elkaar verbinden om het eindeloos bladeren te voorkomen.
Heeft u suggesties voor het volgende seizoen, betreft welk onderwerp dan ook, horen wij dat graag!
Overig:
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.?”!!)

Een goede jaarwisseling en vriendelijke groet,
Steven van Welie
Landgoed Anningahof

