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Beste Geïnteresseerde,
Openstelling
Bij deze kan ik U mededelen dat de opening van het
seizoen Beelden 2010 weer voor de deur staat.
Landgoed Anningahof zal vanaf 22 mei tot en met
31 oktober weer geopend zijn. Ook met Pinksteren
(zondag 23 en maandag 24 mei) is het park
geopend.
Beelden 2010
Voor het 7de seizoen is er weer veel veranderd in de
Anningahof. Niet alleen veranderingen betreffende
de buiten- en binnenbeelden, maar ook het gebruik
van de bebouwing.
In totaal tonen 70 kunstenaars 94 buitenbeelden en 58 binnenbeelden. Ten opzichte van vorig seizoen zijn bij
de buitenbeelden door verkopen en anderszins ca 30 beelden vervangen door evenveel andere. Hetzelfde geldt
voor de binnenbeelden met het verschil dat die vrijwel allemaal zijn vervangen. Ongetwijfeld zal het karakter
van met name de binnenbeelden U verrassen. De inrichting van de twee grote ruimten met binnenbeelden is
ingrijpend veranderd. Behalve kleine beelden op tafels en sokkels staan er nu ook grote museale beelden op
de vloer; zodanig opgesteld dat ze optimaal tot hun recht komen. Steeds weer proberen we een interessante
tentoonstelling samen te stellen waarbij we er naar streven het niveau van de kunst hoog te houden.
We hebben voorts een verblijfsruimte ingericht die ook door groepen gereserveerd kan worden. Daarmede
voldoen we aan het verzoek van o.a. vrienden van musea, (bedrijfs)verenigingen en clubs.
Het park zelf, in 2001 aangelegd, wordt elk jaar meer volgroeid en mooier. Het is inmiddels een waar park
geworden.

Joan Cele-prijs
Ik vermeld bij deze gaarne dat met het park de Joan Cele-prijs, maar liefst 10.000 euro, is verkregen! Deze
prijs is op 12 maart jl. tijdens een galafeest van de Lions Club Zwollerkerspel aan Hib Anninga uitgereikt.
Door het beeldenpark is Zwolle bovenregionaal op de kaart gezet, aldus de club. Het doel van de prijs is om
bij het 10-jarig jubileum een boek uit te geven dat een beeld geeft van de ontwikkeling van het beeldenpark in
de loop der tijd.

Tot ziens in Landgoed Anningahof,

Steven van Welie
Landgoed Anningahof

