
                    
zondag
09 juni

maandag
10 juni

2019 

gratis
boekje

deelname
€ 5,- p.p.

Fietsen door het prachtige Sallandse landschap en buitengebieden 
van Deventer en Raalte: de dorpen Okkenbroek, Lettele en de buurt-
schappen de Hooge Wegen, Averlo, Frieswijk en Linde. Op bijzondere 
locaties zijn er podia voor kunst, theater en muziek.

Deelname € 5,- p.p. — kinderen t/m 16 jaar gratis!  
Het festivalbandje is beide dagen geldig: bekijk alle kunstwerken en woon 
alle voorstellingen bij. Plus consumptiebon voor café Nooit Gedacht.

STARTPUNT 
Café Nooit Gedacht 
Oerdijk 141  |  7435 PJ Okkenbroek 
NB: u kunt ook op elk willekeurig 
punt van de route starten!

De fietsroute is geheel bewegwijzerd 
Keuze uit lange route: 32 km óf korte 
route (kinderroute): 17 km. 

TIJD  
10.30 tot 17.30 uur.

www.kunstvanhiertotginder.nl

 @HiertotGinder      facebook.com/KunstfietsrouteKunstVanHierTotGinder
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P  Parkeerplaatsen  06 Locatie + catering   Route | rijrichting   Korte route 17 km.

De gehele route is ± 32 km.  Kunst onderweg, alleen op zondag.   Kunst onderweg, beide dagen.

Op de korte route is een kijkwijzer voor kinderen beschikbaar! 

Wie denkt aan ‘Kunst’ heeft al gauw een 
museum of galerie in gedachten. Wie 
denkt aan ‘Fietsen door Salland’ ziet 
toertochten met sportievelingen voor 
zich. Gelukkig ontregelt Kunst van Hier 
tot Ginder ons ook dit jaar weer flink, 
want de museumzaal is het landschap 
zelf, en de fietsers zijn ook 
kunstliefhebbers, gezinnen en ongeveer 
iedereen die zich wil laten verrassen 
door cultuurmakers in het toneel van ons 
mooie Deventer buitengebied.

En verrast worden we! Op iedere 
gastvrije locatie krijgen we een onthaal 
van beeldende kunst, statisch of 
bewegend. Of we zien theater dat van 
het erf een verhaal maakt. Tussen die 
pleisterplaatsen fietsen we door het 
Sallandse coulissenlandschap dat, laten 
we eerlijk zijn, misschien wel op z’n 
mooist is rond Pinksteren. Wát een 
traktatie.

Kunst van Hier tot Ginder laat zien wat 
vrijwilligers en professionals samen voor 
elkaar kunnen krijgen. Daar mogen ze 
trots op zijn, en wíj mogen er vooral van 
genieten. Ik hoop u op een van de 
culturele pleisterplaatsen te ontmoeten.

Carlo Verhaar
Wethouder Kunst en Cultuur
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Locatie 1 Okkenbroek | Café Nooit Gedacht – Eten & 
Drinken
Oerdijk 141 | 7435 PJ Okkenbroek | T 0570-551 348 | M 06 5394 1749 
(Ingrid)

Sinds 1 april zijn wij, Ingrid en Eric, de nieuwe uitbaters van Café Nooit Gedacht. Het 
café is gevestigd in dorpshuis “Ons Centrum” waar naast het café ook een zaal en een 
sportzaal aanwezig zijn. Hiermee is het een veelzijdige locatie. U bent tijdens de kunstfietsroute 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen. In het café en op ons terras kunt u genieten 
van een hapje en een drankje. Wij nodigen u van harte uit!

Locaties met kunst, theater en muziek

Amateurtheater | Werkplaats 
Wachtvoer

Zoals elk jaar ook dit jaar weer van de partij! 
12 amateurspelers uit Okkenbroek, Heeten 
en Nieuw Heeten spelen met een wisselende 
cast theater op locatie. In tegensteling tot 
het ‘gewone’ theater waarbij de tekst de 
basis is, vormt de locatie het uitgangspunt; 
deze is tegelijkertijd inspiratiebron en decor.

Midden in het dorp Okkenbroek is het 
familiebedrijf “Werkplaats Wachtvoer” 
gevestigd. 
Lukt het vader en zoon om te overleven in 
deze doordenderende 
consumptiemaatschappij?

Regie: Sandra den Dulk/Joyce Tuut

SPEELTIJDEN ZONDAG EN MAANDAG
Zie blokkenschema

Locatie 2 | IJsbaan‘de Bosbaan’
Okkenbroekerveldweg | Okkenbroek

De Bosbaan is opgericht in 1987 en tot stand gekomen op 
initiatief van oud-Okkenbroekers Joop Ilbrink en Ap Haverslag, 
in samenwerking met Plaatselijk Belang Lettele en Okkenbroek, 
gemeente Diepenveen, Stichting IJssellandschap en vele 
vrijwilligers.
De ijsbaan is gegraven uit een bosperceel van Stichting IJssellandschap 
en aangesloten op de Soestwetering (watertoevoerplan). De Bosbaan is 
niet alleen een prachtige 400 meter ijsbaan, maar ook een mooi 
natuurgebied het hele jaar door.

Speelschema THEATER EN MUZIEK

TIJD  11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00  17.00

LOCATIE 1 | Okkenbroek
AMATEURTHEATER      12.00    13.00    14.00    15.00    16.00     17.00
      12.15    13.15    14.15    15.15    16.15    17.15

LOCATIE 2 | Bosbaan
MARJOLEIN MEIJERS        12.35    13.35    14.35    15.35    16.35
ALLEEN OP MAANDAG        12.50    13.50    14.50    15.50    16.50

   KUNST       ARTEZ MEETS OKKENBROEK
   EDUCATIE       DE GELE VERHALENBUS

LOCATIE 3 | Houtzagerij 
MEATBALL & V.D. KAMP         11.30       13.15        15.15
    12.00       13.45        15.45

  KUNST        THEO VAN DELFT  |  TIM HOEFNAGELS

LOCATIE 4 | Lombok
HENDRIK & CO        12.30      14.15      16.00
        13.30        15.15      17.00

  KUNST        BJORN ZIELMAN  |  MARCELLE HILGERS

LOCATIE 5 | Sion
GLAZENDRAAIER   11.15   12.00      13.35       15.15       17.00
   11.30   12.15      13.50       15.30       17.15

  KUNST        BRAM WOUTERS
TUSSEN LOCATIE 5 & 6  
LOCATIE ONDERWEG   KUNST        MATTHIJS BOSMAN

LOCATIE 6 | Melkbrouwerij
DUO KAOS         12.45       14.20      16.00
         13.15       14.50      16.30

FLOR-DE-LIS     12.00      13.45      15.10          16.50
     12.20      14.05      15.30          17.10

  KUNST        SANJA MEDIC  |  ANOUK MASTENBROEK
TUSSEN LOCATIE 6 & 1 
LOCATIE ONDERWEG   KUNST        PETER STEL
LOCATIE ONDERWEG            DE GELE VERHALENBUS
  4 5



Kunst | ArtEZ meets 
Okkenbroek

7 studenten van de ArtEZ 
Enschede hebben onder 
begeleiding van hun docent 
(en kunstenaar) MARIANNE 
LAMMERSEN in opdracht van 
Kunst van Hier tot Ginder 
werk gerealiseerd voor 
locatie ‘de Bosbaan’. 

MELISSA CIJNTJE verbindt in 
haar werk haar eigen roots op 
Curaçao met deze plek in 
Okkenbroek; ze linkt een fysieke 
plek van de ijsbaan met de 
fysieke plek van een baai op 
Curaçao. Ze kiest voor zwart 
wit, juist om het contrast met 
het groen rond de ijsbaan te 
versterken. 

YUKA KIMURA reageert in 
haar werk ‘-26%’ op het feit 
dat de ijsbaan de laatste jaren 
weinig open is geweest omdat 
de aarde opwarmt. Het thema 
klimaatverandering maakt Yuka 
zichtbaar in het water van de 
Bosbaan door te laten zien wat 
er kan gebeuren als de 
zeespiegel stijgt. Ze kiest voor 
typisch Nederlandse elementen 
die in en om Okkenbroek te 
zien zijn.

HEIDI VESTIN laat zich in 
‘Castaway’ inspireren door de 
verstilling en bijna geheim-
zinnigheid van deze plek; ze 
denkt aan een onderwater-
wereld met mysterieuze 
waterwezens. Haar kunstwerk 
komt tot stand met inbreng van 
de bewoners van Okkenbroek. 
Zij verzamelden het plastic dat 
Heidi gebruikte. 

SHEENA BHAGWANDIN 
vertelt in haar werk iets over 
haar eigen identiteit én 
combineert dat met deze 
omgeving. De koe is in India 
heilig en wijs, in de omgeving 
van Okkenbroek zijn koeien 
stevig, en zorgen ze voor melk 
en vlees. In Okkenbroek viel 
haar oog ook op de club van 
100 wijze mannen. Sheena 
verbindt deze elementen in  
haar werk.  

KRISTEN OOSTHUIZEN 
implanteert met het werk  
‘A drop in Okkenbroek’ vanuit 
haar eigen kleurgebruik en 
fascinaties een object in de 
omgeving dat sterk 
vervreemdend werkt. Door het 
kleurgebruik ontstaat een 
spanning met de omgeving. 
Ook de spiegeling speelt een 
belangrijke rol. 

ELISE HORNING en BABET 
KANIS baseren hun werk 
‘Watercyclus’ op het verliezen 
van functie en doel. 
Badkameronderdelen leiden het 
water terug naar de ijsbaan 
zonder dat er gebruik is 
gemaakt van het water zoals 
dat in een gebruikelijke 
badkamer het geval is. Hiermee 
halen ze het concept badkamer 
uit zijn oorspronkelijke setting 
en functie en laten dit net als de 
ijsbaan, die in de zomer geen 
ijsbaan meer is, onderdeel 
worden van de omgeving van 
Okkenbroek.

Muziek | Marjolein Meijers | MUZIEK!

MARJOLEIN MEIJERS maakt muziek, al een leven 
lang. Met bandjes, De Berini’s, Jan Rot en solo met 
haar twee vaste muzikanten Walter en Onno 
Kuipers.

“MUZIEK!” is een persoonlijke muzikale reis door het 
leven van Marjolein Meijers.
Ga mee op een muzikale wereldreis. We vertrekken uit 
Rotterdam en gaan via Ierland, Bulgarije en Turkije met 
een grote zwaai naar Amerika.
Marjolein Meijers : zang, bas, gitaar, banjo
Walter Kuipers : viool, mandoline, bouzouki, doedelzak
Onno Kuipers : accordeon, trekzak, gitaar

SPEELTIJDEN (ALLEEN MAANDAG!)
Zie blokkenschema

NB: De referentie-
beelden en schetsen 
van linksboven naar 
rechtsonder in 
volgorde van 
genoemde 
kunststudenten.

Educatie | De Gele Verhalenbus

Kom luisteren naar mooie verhalen en gedichten in 
deze bijzondere bus!

SPEELTIJDEN 
ZONDAG EN 
MAANDAG

Zie blokkenschema
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Locatie 3 | Mobiele Houtzagerij Het Laar
Wim en Hermien Rechterschot | Aanvangsweg 1 | 7434 RR Lettele

Mobiele Houtzagerij “Het Laar” (betekent open plek in het bos) is een 
houtzagerij op wielen, die op landgoederen, in bossen en op erven 
opgesteld kan worden. Deze geavanceerde machine kan boomstammen tot een lengte van 13 meter  
en zelfs tot een meter doorsnee tot balken en/of planken zagen in elke gewenste maat.
Voordeel is dat er niet meer met hout hoeft te worden gesleept; ideaal wanneer je het hout op dezelfde 
plek nodig hebt als waar het is gezaagd.
Tijdens de kunstfietsroute bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op het erf en laat Wim 
Rechterschot ook graag de machine in werking zien.

Kunst | Theo van Delft | IJSBALANS

Artist statement
Ik maak, dus ik besta // Ik besta, dus ik maak
Soms is het verrassend // Vaak is het intrigerend // 
Altijd is het verstild

IJsBalans — Voor de houtzagerij gaat THEO VAN 
DELFT terug naar zijn eerste werk in de openbare 
ruimte uit 1987. Dat was een brandende toren van 
ijs die door het vuur nauwelijks werd aangetast.
Ditmaal zet hij geen vuur tegenover het ijs. Hij  is 
nu zelf het tegenwicht. Letterlijk. Terwijl een groot 
blok ijs smelt zakt hij langzaam naar de bodem. 
Alleen als hij ballast overboord weet te gooien, 
blijft hij hangen.
Kan hij voldoende laten vallen?

www.theovandelft.nl

Kunst | Tim Hoefnagels | zt (2012)

TIM HOEFNAGELS (1989) is beeldend 
kunstenaar, afgestudeerd in 2011 aan Akv/St-Joost
’s-Hertogenbosch. Zijn werk werd onder meer 
geëxposeerd in Museum De Pont (Tilburg), De 
Biesbosch (Werkendam) en Wild-C (Eindhoven). 
De terugkerende thema’s in zijn werk zijn, zowel 
in het proces als in de uiteindelijke beeldhouw-
werken, menselijke kracht, machines en arbeid.

Het beeld bestaat uit een statige sokkel, een 
tractor en een paard.  Een paard zoals je dat vaker 
bij standbeelden van helden ziet, maar dan zonder 
ruiter. Hier wordt geen specifiek persoon 
bewonderd, maar de kracht van vooruitgang in 
het algemeen. Het voorste gedeelte is een 
letterlijke, humoristische beeldende vertaling van 
paardenkracht. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn 
dat de tractor het paard aan het inhalen is. Dat 
het dier vervangen wordt door modernere 
middelen. Op deze manier vullen de drie 
onderdelen elkaar aan, maar halen ze elkaar op 
verschillende niveaus ook weer onderuit.

Zie de foto van het kunstwerk op de cover.

www.timhoefnagels.nl

R o u n d  a n d  R o u n d  ( 2 0 1 8 )

ORIGINELE ANIMATIES 
voor social media | website |  
presentatie | beurs | enz... 

www.eigenz-animaties.nl
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Ze komen uit een ver land met hun hele 
hebben en houwen bij u op visite en…
tsja.....u heeft ze zelf uitgenodigd! 

De broers Pavlof en Janosh, de laatste twee 
rondtrekkende circusartiesten van het 
befaamde Cirkia Bohemia. Papa en mama te 
oud om te reizen, de zussen getrouwd en 
weg uit het circusleven. Door heel Europa en 
omstreken toeren ze rond en overal zetten 
ze het circus op. Pavlof heeft echt 
circusbloed, hij is de baas. Janosh maakt 
muziek en is een dromer. Door hun rond-
zwerven is het duo een beetje vreemd 
geworden en dat kan behoorlijk uit de hand 
lopen. 

En droomt u er al jaren van met een circus 
mee te reizen? Tussen de voorstellingen 
door kunt u zelf jongleren in het “Doe-
maar-mee-Circus”. 

SPEELTIJDEN ZONDAG EN MAANDAG
Zie blokkenschema

Locatie 4 | Biologische Schapenhouderij Lombok
Beerninksweg 2 | 7433 RN Schalkhaar

www.bslombok.nl

In Averlo ligt boerderij De Beernink waar sinds 2002 de BIOLOGISCHE 
SCHAPENHOUDERIJ LOMBOK gevestigd is. Arno Voorbij, Leonie 
Burrekers en hun twee zonen houden daar hun Zeeuwse melkschapen voor het lamsvlees.  
Er zijn ook Nubische geiten en twee Brandrode runderen te bewonderen. Het lamsvlees, 
geitenvlees en rundvlees van de boerderij wordt door Arno zelf verpakt en verkocht op de 
markt in Zutphen en de biologische Noordermarkt in Amsterdam.

Het biologisch boeren zit Arno Voorbij in het bloed en hij laat daar anderen graag in meegenieten. Zo 
komen er in de lammerentijd schoolklassen en dagbestedingsgroepen kijken, zijn er al theatervoor-
stellingen gegeven op de deel en nu dan de kunstfietsroute.
De boerderij, die gepacht wordt van Stichting IJssellandschap, is geschilderd in de traditionele kleuren 
en ligt aan een stille weg in het coulisselandschap.
U bent van harte welkom om het bedrijf te bezichtigen.

Theater | Meatball & v.d. Camp | Vreemde Gasten - Cirkia Bohemia

www.boksbeijer.nlDorpsstraat 33, Holten  | T 0548 36 25 51  |  E info@boksbeijer.nl

Verzekeren   Hypotheken   Bankzaken

Onbezorgd 
jezelf zijn

Zekerheid voor bedrijf en particulier

 Dorpsstraat 18-20  |  7437 AJ Bathmen  |  T  (0570) 55 15 18  |  I  www.valans.nl

OPRECHTE INTERESSE

KORTE LIJNEN

PRO-ACTIEF

NUCHTER

BREDE DIENSTVERLENING: 
VOOR MKB, AGRI EN ZORG

A C C O U N T A N C Y

Hendrik Kooijmans 
& Nadine Volkerink

Afspraak? Bel 0800 1800 of 
bezoek vanbruggen.nl/raalte

www.hendrikbretels.nl   info@hendrikbretels.nl
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In tijden van migratie en toenemende 
controle wordt “Checkpoint Henry” 
gecreëerd: ‘s werelds kleinste douanepost. 
Een eigenzinnige controlfreak is 
gestationeerd op het erf met zijn douane-
post (die zo groot is als een caravan). 

Henry wijst bezoekers op de voorwaarden 
van hun verblijf en uiteindelijk mogen ze 
door de slagboom met een grote glimlach 
en een geldig, op maat gemaakte visum. 
Checkpoint Henry is een voorstelling die op 
komische wijze de buiten- en de 
binnenwereld met elkaar verbindt.

SPEELTIJDEN ZONDAG EN MAANDAG
Zie blokkenschema

Kunst | Bjorn Zielman | Where 
there is a stink of shit there is a 
smell of being

Absurdist BJÖRN ZIELMAN wil met zijn werk 
ingesleten interpretaties doorbreken en vraagt 
de kijker zijn/haar eigen positie te bepalen. Hij 
maakt multimedia installaties die ontstaan uit 
de confrontatie tussen de mens die vraagt en 
de wereld die op onredelijke wijze zwijgt. 
Zoals hijzelf zegt: “Het werk is een onderzoek 
naar de co-existentie van objecten en 
realiteiten waarin de toeschouwer moet 
beseffen dat hij leeft in een absurde wereld, 
een wereld die doof is voor zijn woorden en 
even onverschillig is voor zijn hoop als voor 
zijn lijden.”

Voor kunst van hier tot ginder laat hij zich 
bezielen door de schapen en de schapenstal 
op de Biologische Schapenhouderij Lombok. 
Björn Zielman serveert een site-specific werk, 
waarbij je als toeschouwer haast letterlijk met 
je neus in de stront wordt gedrukt. 

Björn werd geboren in Enschede en heeft zijn 
atelier in Deventer. Via een studie steden-
bouwkunde kwam hij terecht op de AKI, 
waarin hij afstudeerde op beeldhouwen. 

www.bjornzielman.com

Kunst | Marcelle Hilgers | WAT BINT

MARCELLE HILGERS maakt ruimtelijk werk, 
gecombineerd met fotografie. Haar ideeën 
komen voort uit vragen die zij zichzelf stelt. 
Vaak is er een link naar landschap, 
geschiedenis en de manier waarop de mens 
daarin tijdelijk zijn plaats inneemt. In haar 
werk speelt het aardse en letterlijk de aarde 
een belangrijke rol. Via deze weg probeert zij 
abstracte thema’s zoals leven en dood 
toegankelijk en voelbaar te maken. Ze verleidt 
de kijker langer stil te staan en het oog de tijd 
te geven te zien wat we normaal niet zien. 
Vergankelijkheid is een terugkerend 
onderwerp.
Marcelle woont in Zyfflich, een klein 
plattelandsdorp bij Nijmegen en werkt in haar 
atelier in de Smeltkroes in Nijmegen. 

WAT BINT
Voor Kunst van hier tot Ginder heeft zij zich 
laten inspireren door de aardappel.
De aardappel staat in dit project symbool voor 
de levenscyclus. In een ‘aardappelkelder’ zal te 
zien zijn hoe de aardappelen uitlopen, hoe 
groot hun kiemkracht is, hoe indrukwekkend 
lang ze doorgroeien en van vorm en kleur 
veranderen. Ook zal te zien zijn dat een 
aardappel uiteindelijk stopt met leven en hoe 
zijn ‘huid’ verrimpelt en oud wordt. 
WAT BINT gaat over groeien, ouder worden en 
nieuwe generaties.

www.marcellehilgers.nl

Locatie 5 | Stichting Nieuw Sion
Vulikerweg 6 | 7431 PJ Diepenveen

www.nieuwsion.nl

De start van de bouw van de voormalige Abdij Sion was in 1890. Het was 
van oorsprong een boerenklooster. In 2015 is dit erfgoed, na het vertrek 
van de trappisten naar Schiermonnikoog, doorgegeven aan stichting 
Nieuw Sion. 
Klooster Nieuw Sion wil een plek zijn waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de 
medemens en de natuur komen door gebed, contemplatie, stilte en eenvoud, 
handenarbeid en gastvrijheid.  
In het kader van deze gastvrijheid bent u tijdens het Pinksterweekend van harte welkom 
om Nieuw Sion te bezoeken. Beleef de stilte en ontmoeting op deze unieke locatie.

Klooster Nieuw Sion is dagelijks opengesteld van 14.00 tot 17.00 en ‘s winters van 14.00 tot 16.00 
uur. Een rondleiding op elke 4e zondag van de maand of een speciale groepsrondleiding behoort 
eveneens tot de mogelijkheden. Daarnaast bent u van harte welkom om deel te nemen aan het 
getijdengebed, een retraite of een lezing of voor het huren van een vergaderruimte. Kijk voor ons 
programma op www.nieuwsion.nl/programma of neem contact op met verhuur@nieuwsion.nl.

Theater | Hendrik & Co | Checkpoint Henry 

O n t i t e l d  ( 2 0 1 7 )
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Kunst | Bram Wouters | 
Kapucijner

BRAM WOUTERS (Eindhoven 1990) heeft 
altijd al een extreme drang tot creëren 
gehad. Hij groeide op in het ontwerpbureau 
van zijn ouders en experimenteerde al vroeg 
met ideeën, vormen en materialen. Kunst is 
voor hem een eerste behoefte. In 2014 
studeerde hij af aan de Rietveld Academie, 
departement Jewelry, met onconventioneel 
werk en met de thesis ‘The Blind Spot and 
The Point of Perspectivism’.

Sindsdien werkt en woont hij midden in de 
Amsterdamse Jordaan samen met zijn uit 
Berlijn afkomstige vriendin en hun zoontje. 
Zijn bewust ambachtelijk werk handelt over 
de relatie tussen mens en object en over het 
spanningsveld tussen de mens en artificiële 
objecten zoals automatons. Ex voto’s en 
oklad’s spreken hem bijzonder aan.

Voor ‘Kunst van hier tot Ginder’ ging zijn 
voorkeur direct uit naar de locatie Nieuw Sion. 
Voor de fietsroute maakt hij dan ook een 
werk dat refereert aan de geschiedenis van 
deze plek. Een eerbetoon aan de monniken, 
hun abdij en hun beeldtaal. Een hedendaags 
reliek voor dit stukje historische grond.

www.magnum-opuses.com

Muziek | Rogier Kappers | De 
Glazendraaier

Het glasorgel (de zingende glazen) bestaat uit meer 
dan vijftig bij elkaar gesprokkelde wijn-, cognac-, 
bier-, port- en champagneglazen, ingebouwd in een 
grote transportfiets. Het geheel lijkt een beetje uit 
een andere tijd te komen. De glazendraaier staat 
achter zijn orgel. Een zeer groot glas draait langzaam 
rond en brengt via een ingenieus mechaniek een 
lage grondtoon voort. Hij begint langzaam over de 
grondtoon heen te spelen. De klank van zingend glas 
is ijl, hypnotiserend, en betovert het publiek.

De Glazendraaier speelt nummers/ composities en 
vertelt tussendoor over zijn instrument: Waarom 
hangt er zo’n geheimzinnige sfeer rond het glasorgel 
en waarom is het eens zo populaire instrument in 
onbruik geraakt? Hoe maak je een glasorgel, welke 
soorten glazen zingen het best? 

Het repertoire is divers: van de Beatles, Bach, Brel, 
Abba, Gershwin, Schubert tot Arvo Pärt.

SPEELTIJDEN ZONDAG EN MAANDAG
Zie blokkenschema
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Onderweg | tussen locatie 5 & 6 op zondag en op maandag in Okkenbroek

Kunst | Matthijs Bosman | Superland

Locatie 6 | De Melkbrouwerij
Rick en Arjuna Huis in ’t Veld | Doldermansweg 1 | 7434 RD Lettele

www.melkbrouwerij.nl

RICK EN ARJUNA HUIS IN ’T VELD vormen de zesde generatie Huis in ’t Veld 
die op de huidige plek een boerderij runt, even ten westen van het dorp Lettele. Hun kinderen 
zijn zelfs de elfde generatie Huis in ’t Veld in de nabije omgeving. Een gezonde, productieve 
bodem is de basis van de boerderij. In die bodem groeit het gras, de voedingsbron voor de 
koeien en uiteindelijk ook voor ons mensen. Behalve melk geven de koeien mest, die weer 
teruggaat naar de bodem zodat de vruchtbaarheid op peil blijft en de kringloop zoveel mogelijk 
wordt gesloten. Voor een gezond bodemleven is het belangrijk dat er geen kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Er wordt dan ook biologisch geboerd door 
De Melkbrouwerij. De koeien op de boerderij zijn van het oude MRIJ-ras: rustige roodbonte koeien met 
een dubbel-doel. Dat wil zeggen dat ze geschikt zijn voor zowel het leveren van melk als van vlees. De 
koeien mogen hun hoorns houden, zodat ze in de kuddes met de stier hun natuurlijke gedrag kunnen 
vertonen. De koeien kunnen het hele jaar naar buiten. Maar als ze willen, kunnen ze ook binnen staan en 
liggen in de serre-stal. Dat is een open stal met veel licht, lucht en ruimte. De koeien krijgen vrijwel alleen 
gras en kruiden te eten. Dat is het meest gezond voor de koeien en bovendien zorgen de kruiden in het 
gras (zoals rode klaver) voor de bodemvruchtbaarheid en dragen ze bij aan een natuurrijk landschap.

Beeldend kunstenaar MATTHIJS BOSMAN 
is ervaren in het betrekken van mensen bij 
de totstandkoming van veranderingen in 
hun omgeving. Als kunstenaar beschouwt 
hij het dagelijks leven als zijn inspiratie, maar 
ook als zijn gereedschap en zijn podium. 
Met zijn activiteiten beweegt hij mensen om 
als voor het eerst om zich heen te kijken en 
zich open te stellen voor het ongebruikelijke. 
Hij creëert verrassende omstandigheden en 
ideale decors voor nieuwe kennismakingen. 

Nieuwe supermarktketen opent deuren!
Superland, de grootste niet bestaande 
supermarkt van Nederland, heeft geen 
producten. Oprichter Matthijs Bosman heeft 
heel andere plannen. Een nieuwe 
supermarkt oprichten zoals we die al 
kennen, is volgens hem niet slim; er zijn er al 
zo’n 6000 in Nederland. Waarom zou je de 
volgende in dat rijtje willen zijn? 

Superland heeft alleen een bijzonder 
vormgegeven klantenservice en daarmee 
reist Bosman in juni van plek naar plek om 
de deuren voor één dag te openen. Ook 
tijdens Kunst Van Hier Tot Ginder nodigt 
Matthijs iedereen uit om even af te stappen 
bij Superland en een boodschap te brengen 
in plaats van een boodschap te halen.
Superland heeft ideeën over vernieuwing in 
de voedselketen en wil ook graag van 
anderen weten wat zij nou echt belangrijk 
vinden. Superland blijkt een aantrekkelijke 
gesprekspartner te zijn voor velen en is zelfs 
bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit in Den Haag uitgenodigd. 
Het is dan misschien een niet bestaande 
supermarkt, maar Superland draagt namens 
al haar klanten op een ongebruikelijke 
manier bij aan een betere toekomst. 

Kijk ook op www.nederlandsuperland.nl 
Kunst | Sanja Medic | VANDAAG 
KANS OP LICHT EN GROEN

SANJA MEDIC is een Servisch-Nederlandse 
kunstenaar uit Amsterdam. Haar uiteenlopende 
oeuvre wordt gekenmerkt door kunst in het 
publieke domein. Op steeds vernieuwende wijze 
laten haar ‘ingrepen’ zien hoe mens en ruimte 
zich tot elkaar verhouden. In de Tweede Kamer in 
Den Haag dwarrelen de notulen van de 
vergaderingen door de lucht (video-projectie Free 
Fall, 2007); op een gevel in Amsterdam is een 
reusachtige boekenkast te zien (De Batavier, 
2006); over de vloer en het plafond van de 
wachtkamer op het treinstation Breukelen staan 
reizigers afgebeeld (De Reiziger, 2012). 

Al het werk van Medic draait om de fascinatie 
voor tijd en ruimte, maar vooral de wijze waarop 
die samenvallen. Om die abstracte begrippen 
tastbaar te maken speelt ze vaak met 
herhalingen en patronen.
In haar recente werk onderzoekt Sanja hoe ze het 
daglicht als materiaal kan gebruiken en hoe ze de

veranderlijkheid daarvan in een beeld kan vangen. 

Voor Kunst van Hier tot Ginder heeft ze één van 
de stallen op de boerderij van Rick en Arjuna in 
Lettele als toneel benaderd. Met behulp van de 
groene lichtgevende schermen heeft ze een 
betoverende voorstelling gemaakt. Daarin komen 
de binnen- en buitenwereld bij elkaar, met het 
daglicht als de protagonist.

www.sanjamedic.com

z o n d e r  t i t e l ,  c o l l a g e ,  1 9 c m x 1 5 c m  ( 2 0 1 6 )
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Kunst | Anouk Mastenbroek | 
Ontroerend Goud

ANOUK MASTENBROEK (1990, 
Groningen) maakt monumentaal ruimtelijk 
werk met een poëtisch karakter dat 
voortkomt uit observaties van landschap, 
stedelijk weefsel en architectuur. Soms 
vanuit een historisch perspectief van de 
locatie, dan weer puur gebaseerd op de 
impact van de plek. Eenvoudige ingrepen of 
site specific opstellingen integreren op een 
subtiele manier in de omgeving waarin ze 
staan opgesteld, maar bevragen deze 
omgeving ook met hun contrasterende 
karakter.

In 2013 studeerde zij af aan de opleiding 
Fine Art op ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten in Arnhem. Als beeldend 
kunstenaar organiseert zij tegenwoordig 
naast haar eigen praktijk ook kunstprojecten 
voor Stichting MIR Project, een mobiel 
interdisciplinair ruimtestation wat nauw 
verbonden is met haar eigen werk. 

Bij de Melkbrouwerij in Lettele viel haar oog 
op de gestapelde strobalen. Door deze als 
bouwstenen te gebruiken maakt zij gouden 
gangen die zich tijdelijk vestigen op het 
platteland. Daarmee biedt ze jou als 
bezoeker een ruimtelijke ervaring aan en 
bevraagt zij de relatie en ervaring tussen 
menselijke maat en het omringende 
landschap. Stad en land naderen elkaar in 
werkelijkheid ook steeds dichter.

www.anoukmastenbroek.nl 

Theater | Duo Kaos | Time to Loop

DUO KAOS werd in 2009 opgericht door 
circus- en theaterartiesten Giulia Archangeli 
en Luis Paredes. 
Wanneer Duo Kaos speelt, komt een nieuwe 
denkbeeldige wereld tot leven. De 
onmiskenbare poëtische theatraliteit van 
Giulia en Luis combineert zich tot een 
elegante en originele acrobatische stijl. 
Time to Loop is een verhaal over beweging, 
transformatie en liefde: De twee karakters 
beginnen met lichtheid en romantiek te 
begrijpen dat ze elkaar niet kunnen 
vervangen, maar dat ze samen de perfecte 
cirkel kunnen vormen.

SPEELTIJDEN ZONDAG EN MAANDAG
Zie blokkenschema
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Muziek | Flor-de-Lis: ‘In Bici’

Zangeres NATASJA LA VALLETTA en gitarist BART GUICHELAAR-VILLERIUS 
vormen het sprankelende duo ‘Flor-de-Lis’. Tijdens de voorstelling ‘In Bici’ (‘Op 
de fiets’) nemen zij u mee op reis door Italië en Spanje en wisselen passievolle 
Flamenco en heerlijke Italiaanse melodieën elkaar af. Flor-de-Lis zorgt voor 
pure, warme en zomerse klanken op deze bijzondere lentemiddag! 

www.lavalletta.nl // www.flor-de-lis.nl

SPEELTIJDEN ZONDAG EN MAANDAG
Zie blokkenschema

Locatie onderweg | tussen locatie 6 & 1
Kunst | Peter Stel | zonder titel

Het werk van PETER STEL bestaat uit installaties 
met een sterk site-specific karakter, waarin de focus 
vooral ligt op de publieke ruimte en realiteit buiten 
zijn studio. De kracht van zijn werk ligt in het 
presenteren van alledaagse beeldelementen in een 
onconventionele context. Hij speelt daarbij met 
taal, en met begrippen als natuurlijk en kunstmatig.
Met weldoordachte, vaak subtiele ingrepen prikkelt 
zijn werk tot opnieuw te kijken en zoekt te allen 
tijde naar interactie met het individuele 
gedachtengoed van de toeschouwer. Hij vestigt zo 
de aandacht op de omgeving. Of anders gezegd op 
het gedrag van de mensen die er komen.

Voor Kunst van Hier tot Ginder is gezocht naar een 
enigszins stille en rustige locatie op de route. 

www.peterstel.nl
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Stichting Kunst van Hier tot Ginder in samenwerking met

De kunstfietsroute 
Kunst van Hier tot Ginder 2019

Met dank aan

Met advies van Salland Marketing en Evenementenbureau VVV Deventer.

Startpunt
Café Nooit Gedacht – Eten & Drinken
Oerdijk 141  |  7435 PJ Okkenbroek  |  
0570 551 348

Let op: u kunt op ieder willekeurig punt van 
de route starten!

De fietsroute is geheel bewegwijzerd
Keuze uit lange route: 32 kilometer of korte 
route (kinderroute) 17 kilometer. 

Tijd
10.30-17.30 uur

Parkeren
Er zijn drie parkeerplaatsen, in 
Okkenbroek, Lettele en aan de Averlose 
Houtweg (vlakbij Raalterweg).

Fiets huren tijdens de kunstfietsroute? 
Voor het huren van een fiets zijn er 
verschillende mogelijkheden in de 
omgeving. Bijvoorbeeld bij Jan Stam 
Fietsverhuur in Holten: www.janstamfiets.nl 
Andere verhuurders vindt u op: www.
deventer.info/nl/praktische-info/fietsverhuur

Fietspech onderweg 9 en 10 juni 
Op alle locaties is een fietspomp en een 
bandenplaksetje aanwezig. Bent u niet in  
de buurt van een locatie bel dan naar  
06 8398 9085 en u krijgt een tijdelijke
leenfiets. Uw ‘kapotte’ fiets wordt dan naar 
uw opstaplocatie gebracht.

EHBO T 06 8398 9085   

CAFÉ NOOIT GEDACHT T 0570 551 348   

Overnachten in Salland
Langer genieten van de prachtige
regio Salland?  
Er zijn tal van overnachtingsmogelijk-
heden. Een leuke B&B, een gezellige 
camping, een knus hotelletje of een 
authentieke boerderijkamer.

Meer info: 
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Secretariaat Kunst van Hier tot Ginder
Mevr. Karen Pennewaard
E kunstvanhiertotginder@gmail.com
 

Colofon
Oplage
• 5.000 exemplaren
Redactie
• Stichting Kunst van Hier tot Ginder |   
 Kunstenlab
Vormgeving en realisatie 
• Eigenz.nl 
Advertenties
 Stichting Kunst van Hier tot Ginder 
Foto voorzijde: 
• Tim Hoefnagels, zonder titel (2012)

KIJKWIJZER
 Op de verkorte route is een kijkwijzer 
voor kinderen beschikbaar. Hierin staan 
vragen en kleine opdrachten om onder-
weg te doen. De kijkwijzer is te  
verkrijgen bij alle locaties op de  
verkorte route. Als je de vragen op  
de locatie hebt ingevuld kan je een 
stempel halen op de locatie bij één  
van de vrijwilligers

Praktische informatie

De deelnamekosten van de Kunstfietsroute bedragen € 5,-  p.p., inclusief een consumptiebon, 
te besteden bij Café Nooit Gedacht. Kinderen t/m 16 jaar gratis. Het programmaboekje is gratis. 
De kunstfietsroute is (in tegenstelling tot andere jaren) dit jaar op zondag en maandag, 1e en 2e 
Pinksterdag!
Wilt u alle voorstellingen zien? Plan dan vooraf uw fietsroute met behulp van het blokken-
schema én gebruik vooral beide dagen! Met uw festivalbandje heeft u twee dagen toegang!

 Dorpsstraat 18-20  |  7437 AJ Bathmen  |  T  (0570) 55 15 18  |  I  www.valans.nl

OPRECHTE INTERESSE

KORTE LIJNEN

PRO-ACTIEF

NUCHTER

BREDE DIENSTVERLENING: 
VOOR MKB, AGRI EN ZORG

A C C O U N T A N C Y

www.sallandapp.nl
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www.ijssellandschap.nl
Haereweg 4 in Olst  |  T 0570 - 635 955

Bezoek onze landerijen 
en landgoederen en geniet! 

   
Oostermaat | Ossenwaard  

De Haere | Nieuw Rande  

Kranenkamp-Veldhuizen  

Wechelerveld | ‘t Schol 

Boxbergen-Lankhorst

Gorsselse Heide

Excursies IJssellandschap 2019

 16 juni Happyness Yoga op Landgoed De Kranenkamp

 23 juni Met de boswachter natuurgebied De Slenk in

 6 juli Sporenexcursie in de Ossenwaard

 7 juli Natuurwandeling Landgoed De Haere (IVN)

 1 sept Fietsexcursie Landgoederen

 21 sept Excursie natuurgebied Gooiermars, 5 jaar later

 13 okt Paddenstoelendag Landgoed Nieuw Rande (IVN)

Zie voor volledig excursieprogramma 
en informatie www.ijssellandschap.nl
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