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ReWork 2011 vrijdag 8 juli van start! 

Zoals inmiddels bekend is, organiseert Stichting Beeldenstad Workum op 8, 9 en 10 juli 2011 een 

unieke beeldhouwmanifestatie in het stadspark te Workum. Doordat er in het gehele weekend 

gewerkt zal worden met hergebruik materiaal, heeft de manifestatie de naam ReWork 2011 

gekregen.  

De feestelijke opening op 8 juli zal plaatsvinden om half 11, door middel van het onthullen van het 

community art kunstwerk ‘Gedachtes om te delen’. De onthulling van de objecten zal gebeuren door 

3 kinderen van groep 8 van basisschool de Pipegaal, samen met Wigle Sinnema, wethouder Cultuur 

van de gemeente Súdwest- Fryslân.  

Hierna, om ongeveer 11.00 uur, gaan alle kunstenaars starten aan hun bijzondere kunstwerken. 

Tijdens deze eerste editie van deze manifestatie zullen er 17 kunstenaars drie dagen lang aan het 

werk zijn. Iedere kunstenaar of kunstgroep werkt aan een eigen project.  

De kunstenaars zullen divers materiaal hergebruiken. Dit kan variëren van restanten hout tot oud 

gereedschap. Daardoor zullen er verrassende creaties ontstaan. Bij verschillende kunstenaars zullen 

de bezoekers betrokken worden bij het creatieve proces. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Vrijdag:  10.30  Opening bij Nij Mariënacker met wethouder Sinnema 

 11.00 – 18.00 Kunstenaars aan het werk in het park 

 13.00 Radio Noardewyn live vanaf de Merk in Workum 

 17.00 – 17.30 TV Simmer yn Fryslân live vanaf de Merk 

Zaterdag 11.00 – 18.00 Kunstenaars aan het werk in het park 

 13.00, 15.00, 17.00 Streetdance optreden van Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest 

Friesland 

Zondag 12.00 – 17.00 Kunstenaars aan het werk in het park 

 14.30 – 17.00  Klassieke muziek vol ‘Fjoer’ bij Beeldenstad Workum met Trio 

Hexapode en leerlingen van het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk 

Wij hopen u op alle dagen te kunnen verwelkomen op ReWork 2011 in Workum.  



Contactpersoon: 

Jelbrich Stegenga 

06-53341190 

beeldenstadworkum.js@gmail.com 

 

Algemeen 

www.beeldenstadworkum.nl 

info@beeldenstadworkum.nl 
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