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Beste geïnteresseerde;
Beelden 2011
Op 28 mei jl. is het seizoen weer geopend met een nieuwe tentoonstelling; Beelden 2011. Het was een vrij
kille dag met af en toe wat regen. Gelukkig hebben vele genodigden het weer getrotseerd. Er waren ook
verheugend veel kunstenaars. Het verwarmende buffet droeg er ook toe bij dat het een zeer geslaagde
bijeenkomst was.
N340
Hib Anninga meldde in zijn openingswoord dat het er naar uit ziet dat er over een paar jaar een 4-baansweg
het park zal doorsnijden; helaas. De plannen van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle om de
verbinding tussen Zwolle en Ommen en de aansluitingen van industrieterreinen met de A28 ingrijpend te
verbeteren, zullen worden gerealiseerd, met alle gevolgen van dien voor het park. Er is inmiddels overleg met
beide instanties over of en hoe het landgoed en beeldenpark gehandhaafd kunnen worden met behoud van de
kwaliteiten in brede zin. Het zijn dus zeer spannende tijden.
Goed nieuws
Het goede nieuws is dat er weer een tentoonstelling is met veel museale werken. In totaal exposeren 72
kunstenaars 80 buitenbeelden en 72 binnenbeelden. Goed nieuws is ook dat er al vroeg in het seizoen een
groot beeld (5,20m) van Ari Berkulin is verkocht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beeld zal in
het najaar geplaatst worden in de tuin van de Nederlandse ambassade op Cuba. De 5e ambassade met een
beeld uit de Anningahof!
Open dag
Het park geniet juist in Zwolle relatief nog weinig
bekendheid. Dat was een reden om op zaterdag 18 juni
een open dag te houden voor de inwoners van Zwolle.
Hoewel het weer tegenviel kwamen enkele honderden
het park bezoeken. Het klarinettenorkest Mpingo Choir
uit Zwolle verzorgde een feestelijke bijdrage.
Informatie en publiciteit
De website, begin dit jaar vernieuwd, biedt ook alle
informatie van de tentoonstelling. Verheugend is dat
Lucette ter Borg van NRC Handelsblad op bezoek is
geweest; haar artikel verschijnt 21 juli in het Cultureel
Supplement van de NRC. Tot slot: de redactie van
Kunstbeeld heeft een bezoek aangekondigd.
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