Valkenswaard
In natuurgebied De Malpie. Informatiestand bij
parkeerplaats ten zuiden van de Venbergse Molen.
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Welkom bij de Land Art Biënnale
2010
Welkom en geniet bij de Land Art
Biënnale 2010 in Valkenswaard.
Van zondag 26 september tot en
met zondag 24 oktober zijn in het
natuurgebied De Malpie ruim dertig
kunstprojecten te zien. Eigentijds,
uitdagend, iedere keer anders. In
dialoog met de omgeving.
Bekijk de natuur door het oog van
kunstenaars uit binnen- en buitenland. En laat u verrassen door een
andere blik op de natuur.
Land Art Biënnale, kunst in en met
de natuur, van zonsopgang tot
zonsondergang.
Met medewerking van o.a. de gemeente Valkenswaard, de Bosgroep
Zuid en waterschap De Dommel vindt
voor de vijfde keer in Zuidoost-Brabant
de Land Art Biënnale plaats. Het
vertrekpunt is de parkeerplaats op De
Malpie, ten zuiden van de Venbergse
Molen. Daar kunt u alle informatie
krijgen voor een boeiende wandeling
van ongeveer vijf kilometer langs alle
kunstprojecten.
Toegangsprijs:
€ 3,- per persoon, kinderen (tot en
met 12 jaar) € 1,-.
Kom, zo mogelijk met de fiets!

De Malpie is een schitterend natuurgebied, ten zuiden van Valkenswaard.
Een natuurgebied met een enorme
afwisseling, ruim zevenhonderd
hectare groot. U vindt er graslanden
met mooie houtwallen, moerassen en
moerasbossen, zandverstuivingen,
heide en vennen. Ontstaan tussen
droge zandgronden en het beekdal
van het riviertje de Dommel.
Het gebied behoort tot het Europese
netwerk van belangrijke natuurgebieden, Natura 2000. Het Natura
2000 netwerk moet deze gebieden
beschermen voor verdere aantasting
en de flora en fauna in die gebieden
de gelegenheid geven zich verder te
ontwikkelen.
In het gebied van heide en vennen
hebben ruim dertig kunstenaars zich
laten inspireren door die wonderlijke
natuur. Een gebied met een enorme
cultuurhistorische waarde. Boeiend in
ieder jaargetijde.
Kijk hoe kunstenaars uit binnen- en
buitenland die natuur ervaren, hoe zij
in die natuur een essentiële toevoeging maken met een kunstproject, dat
past op die plaats in de natuur. Een
passende interactie met de directe
omgeving. Vreemd soms, anders,
uitdagend, speels, vragen oproepend.
Met materialen, die passen in het landschap. Materialen, die geen afbreuk
doen aan de natuur en na de expositie
weer verdwijnen. De natuur wordt dan
weer in ere hersteld.

Bij de Land Art Biënnale 2010 in
Valkenswaard staan geen bestaande
kunstwerken. Het zijn allemaal nieuwe
objecten, die speciaal voor deze gelegenheid opgebouwd worden vanaf half
september.
Bij de informatiestand, aan het begin
van De Malpie, kunt u een expositiefolder krijgen, waarin de hele wandeling
staat aangegeven en waarop uitleg te
vinden is over alle projecten. Daar kunt
u ook uw toegangsbewijs kopen.
Opening met muziek en dans
Land Art Biënnale wordt zondag 26
september officieel geopend, om
12.00 uur precies.
Dat gebeurt o.a. met een bijzonder
muziekproject, speciaal gecomponeerd door Sjaak Swinkels. De titel
van dit project is: ME(t)ANDEREN.
Swinkels wil met die titel de meerdere
betekenissen van zijn project aanduiden. Meanderen geeft het kronkelen
aan van de rivier (in dit geval de Dommel) en met deze compositie laat hij
ook horen hoe andere culturen elkaar
kunnen ontmoeten.

Het project wordt uitgevoerd bij de
bocht in de rivier de Dommel door
zo’n twintig personen..
Belangstellenden zijn van harte
welkom bij de opening. Iedereen dient
wel op tijd aanwezig te zijn om de
muzikanten niet te storen tijdens hun
uitvoering.

Lijst van deelnemende kunstenaars:
Odrada Burghoorn en Huub Wijnen (Rotterdam)
Maurice Meewisse (Rotterdam)
Also Starring, Job Martens en Jan-Pieter Meeuws
(Eindhoven)
Bert Otter (Enschede)
Bert Schoeren (Arnhem)
Angela Groeneveld (Bladel)
Kunstenaarscollectief PseudonieM, Pier van Dijk
(Hengelo) en Myriam Knol (Enschede)
Roosje Chini en Pollie Gregoor (Maasmechelen (B))
Cathrien de Win (Valkenswaard)
Rien Claessen (Tilburg)
Dansgroep Afslag 32, o.l.v. Lea Schuurmans
(Steensel)
Marion Burghouwt (Hamont-Achel (B))
Cees Oortwijn (Utrecht)
Josette Pijnenborg (Eindhoven)
Hetty de Boer (Eindhoven)
Toon Langens (Riethoven)
Mart Heesakkers (Riethoven)
Studio illusha, Harry Schumacher (Rotterdam)
Rop Schrauwen (Dordrecht)
Kees Reijnen en Maarten Fleuren (Tilburg)

Josina van Amsterdam (Eindhoven)
Moniek Westerman (Groningen)
Ei eiproducties, Rian Schaap en Paul Reker
(Eindhoven)
Wianda Keizer (Groningen)
Johan Sietzema (Gouda)
Jos Smink (Amersfoort)
Via.08 Beelhouwerscollectief (Hasselt (B))
Hannah Streefkerk (Sauwerd)
Eline Ouwendijk (Mortsel (B))
Erik Sok (Amsterdam)
Ljubinka Vukanic (Rotterdam)
Marjan Kusters en Nel Louwers (Veldhoven)
Advies en selectie:
Contrapunt/Pieter Mols

Rondleidingen
Ieder weekeinde zijn er rondleidingen
langs de kunstobjecten in De Malpie.
Die rondleidingen worden gegeven
door deelnemende kunstenaars.
Op zaterdag en op zondag, iedere keer
om 11.00 en 15.00 uur, vanaf het Informatiepunt bij de parkeerplaats. Voor
de deelname aan die rondleidingen
betaalt u € 3,- extra.
Op alle dagen kan op afspraak een
rondleiding voor groepen of individuen
worden gegeven. Dat kan tegen betaling van € 50,-. Daarvoor kan men
contact opnemen met de organisatie,
telefoon: +31 (0) 612394764.
Reageren?
Land Art roept emoties op. Op allerlei
manieren. U raakt ontroerd, verbaasd,
geïnspireerd, geschokt, verveeld, geïrriteerd, boos, verdrietig of weemoedig.
U kunt die emoties kwijt in de informatiestand, u kunt reageren naar
info@landartinitiatief.nl, maar u kunt
ook direct reageren via
+31 (0) 612394764
Die lijn is dagelijks bereikbaar, tijdens
de expositie van ’s morgens tien uur
tot ’s avonds zes uur.

Routebeschrijving:
Land Art Biënnale 2010 vindt u ten
zuiden van de Venbergse Molen in
Valkenswaard, Molenstraat 211.
*K
 omende vanaf Eindhoven, Weert of
Eersel volgt u vanaf het centrum van
Valkenswaard, de Luikerweg, richting
Hasselt. Bij de rotonde gaat u linksaf.
Bij de eerstvolgende rotonde gaat u
rechtsaf, de Molenstraat in.
Na ongeveer driehonderd meter
komt u bij de Venbergse Molen.
*K
 omende vanaf Hasselt gaat u bij
de eerste rotonde in Valkenswaard,
rechtsaf. Daarna gaat u bij de
volgende rotonde weer rechtsaf, de
Molenstraat in.
*K
 omende vanaf Achel gaat u op
de Maastrichterweg bij de eerste
rotonde in Valkenswaard, linksaf.
Bij de daarop volgende rotonde gaat
u weer linksaf, de Molenstraat in.
Parkeren
Nadat u de Venbergse Molen gepasseerd bent, volgt u de weg in zuidelijke
richting. In de bocht naar rechts, kunt
u parkeren op de daarvoor aangegeven plaats. Van daar uit vindt u na zo’n
honderd meter het informatiepunt.

P

sponsors

Met dank aan:
Gemeente Valkenswaard
Rofra, sportieve evenementen
Venbergse Molen
Nederlands Steendrukmuseum
Hoeve ijs De Stenen Brug
Boekhandel Priem

* Op het vertoon van deze flyer krijgt u
in 2011 10% korting op een kanotocht
over De Dommel bij Rofra sportieve
arrangementen in Valkenswaard
landartinitiatief.nl
De Land Art Hot Line +31 (0) 612394764

