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Beste geïnteresseerde;
Openstelling
Sinds 31 oktober is het park weer gesloten.
Op die regenachtige dag was het toch nog
druk. Tekenend voor dit seizoen: de
bezoekers lieten zich niet uit het veld slaan
door het vaak wisselvallige weer; dan weer
erg warm en zo droog dat het gras verdorde,
dan weer uitermate nat waardoor enkele
delen van het park blank kwamen te staan.
Steeds weer kwamen veel bezoekers aan het
eind van hun verblijf in het park vrolijk en
verrast ons bedanken. Indirect natuurlijk ook
voor de grote inbreng van de kunstenaars;
want zij zijn het immers die steeds in
belangrijke mate zorgen voor de kwaliteit, de
verrassingen en de vernieuwingen.
Publiciteit
Het park heeft ook dit jaar weer veel publiciteit gehad. De landelijke en regionele dagbladen, de tijdschriften
en de regionale tv hebben ruimschoots aandacht aan de tentoonstelling geschonken. Ook dat heeft bijgedragen
aan het succes van dit seizoen.
Beelden
De verkoop van de beelden verliep iets
beter dan vorig jaar. We zijn met serieuze
belangstellenden nog in gesprek over
enkele grotere beelden. En we hopen
natuurlijk dat het mag lukken! Ondanks
vertragingen met het maaien van het
achterste gedeelte door het weer zijn we
toch al begonnen met het plaatsen van
werken voor volgend seizoen. Het betreft
zeer monumentale werken van onder
andere Cornelius Rogge, Maze de Boer en
Paul Segers. Als de plannen van een aantal
kunstenaars gerealiseerd worden dan
weten we nu al dat het volgend seizoen
echt indrukwekkend zal worden!
Wat betreft de gebouwen ziet het er naar uit dat we enkele voor dit seizoen beoogde, maar nog niet
gerealiseerde, wijzigingen nu wel kunnen uitvoeren.
Als u suggesties heeft, over welk onderwerp dan ook, dan vernemen we dat graag van u.

Ook namens Hib Anninga wens ik u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling
Tot ziens in de Anningahof
Steven van Welie
Landgoed Anningahof

