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Rework 2011 – Workum, culturele zomermanifestatie met uniek concept! 

Stichting Beeldenstad Workum organiseert op 8, 9 en 10 juli 2011 een beeldhouwmanifestatie in 

het stadspark te Workum. Hierbij gaat het om een uniek concept, waarbij kunstenaars aan het 

werk gaan met het thema Rework.  

Tijdens de eerste editie van deze manifestatie zullen er ruim 15 kunstenaars drie dagen lang aan een 

beeld werken. Enkele namen van deelnemende kunstenaars zijn; 

- Wigle Engelsma 

- Joris Collier 

- Anna Minnema en Tineke van den Akker 

- Pieter Oosting van Ratworks 

De kunstenaars zullen gebruik maken van verschillende hergebruik materialen. 

 

Aan deze beeldhouwmanifestatie is ook een project vastgekoppeld van een studente van Creatieve 

Therapie van Stenden Hogeschool uit Leeuwarden. Het thema van dit project is “Community Art”. 

Kunst, gemaakt door en voor mensen zonder een kunstzinnige achtergrond. In dit project zullen 

kinderen kunst maken voor ouderen.  

Bij zorgcentrum Ny Mariënacker komt een bankje te staan dat een gespreksbankje zal worden. Het 

bankje wordt omringd met vier kunstwerken waarop tegels te zien zijn. Deze tegels zullen 

gespreksonderwerpen weergeven in beeld. De kinderen van OBS De Pipegaal uit Workum mogen 

deze gaan vormgeven. Het resultaat is een gesprekshoek, gemaakt door kinderen, voor de ouderen.  

De bewoners van de woonzorginstelling, maar ook de bezoekers van het park, kunnen plaatsnemen 

op het bankje en de kunstwerken met de “gesprekstegels” zo bekijken. Naar aanleiding van de 

beelden kunnen zij een gesprek aangaan met elkaar. 

 

 



Verder zullen er tijdens de beeldhouwmanifestatie activiteiten voor kinderen georganiseerd worden, 

zodat het een gezellig, kunst- en cultuur weekend zal worden voor jong en oud. Tijdens het gehele 

weekend zal er een groot aantal ateliers uit Workum geopend zijn.  

 

Voor het laatste nieuws en alle andere deelnemende kunstenaars, check de website 

www.beeldenstadworkum.nl. 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Noteer dan 8, 9 en 10 juli 2011 in uw agenda. Dan hopen wij u te 

kunnen verwelkomen op Rework 2011 in Workum.  

Contactpersonen evenement: 

Jelbrich Stegenga 

06-53341190 

beeldenstadworkum.js@gmail.com 

 

Algemeen 

www.beeldenstadworkum.nl 

info@beeldenstadworkum.nl 
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