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WORKUM – Stichting
Beeldenstad Workum organiseert op 8, 9 en 10 juli
2011 een beeldhouwmanifestatie in het stadspark te
Workum. In aanloop naar deze manifestatie is Nellie
Procee, studente van Creatieve Therapie van de
Stenden Hogeschool, bezig om met schoolkinderen
kunst te maken voor de ouderen van wooncentrum
Nij Mariënacker.
Het gaat hier om een gespreksbankje waar omheen drie kleurrijke objecten komen
waarop onderwerpen worden uitgebeeld. In het kader van ReWork is gekozen voor
mozaïek (kapotte tegels) die zijn geleverd door enthousiaste bewoners en bedrijven
van Workum. Evenals vele andere onderdelen die voor het kunstwerk nodig zijn. Dit
allemaal in het kader van hergebruik.

De locatie van de manifestatie is het park achter wooncentrum Nij Mariënacker. Om
de bewoners erbij te betrekken ontstond het idee om hun een permanent kunstwerk
aan te bieden. Door dit te laten maken door schoolkinderen van groep 8 van O.B.S.
de Pipegaal, wordt ook deze doelgroep bij de manifestatie betrokken.

Nellie Procee die het gespreksbankje heeft bedacht en het project begeleid is met
kinderen aan de slag gegaan om te bedenken welke gedachtes kinderen willen
delen met hun overburen, de bewoners van Nij Mariënacker. Hieruit kwamen de
onderwerpen muziek, natuur en liefde.

Bij de start van de beeldhouwmanifestatie op 8 juli zullen de objecten worden
aangeboden aan de bewoners van Nij Mariënacker.

KOM KIJKEN : Bent u nieuwsgierig hoe deze kunstwerken worden opgebouwd dan
bent u op 10 mei 2011 van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in het atelier op
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de Merk 17 tussen 13.30 en 15.00 uur.

Verwante artikelen:

1. Zondagmiddagcultuur in de Klameare Workum
2. Workum staat bol van activiteiten in meivakantie
3. Nijefurd met Funtoer de boer op
4. Workum: Wie heeft de mooiste en snelste zeilklomp

http://www.grootsneek.nl/5559/zondagmiddagcultuur-in-de-klameare-workum/
http://www.grootsneek.nl/18482/workum-staat-bol-van-activiteiten-in-meivakantie/
http://www.grootsneek.nl/43/nijefurd-met-funtoer-de-boer-op/
http://www.grootsneek.nl/6039/workum-wie-heeft-de-mooiste-en-snelste-zeilklomp/

	Articles from Grootsneek
	Voorproefje van Beeldenstad Workum
	WORKUM – Stichting Beeldenstad Workum organiseert op 8, 9 en 10 juli 2011 een beeldhouwmanifestatie in het stadspark te Workum. In aanloop naar deze manifestatie is Nellie Procee, studente van Creatieve Therapie van de Stenden Hogeschool, bezig om met schoolkinderen kunst te maken voor de ouderen van wooncentrum Nij Mariënacker.


