ZOMERAGENDA 2017
Iedere zondag in juli en augustus start om 14 uur vanaf de entree van het
beeldenpark een gratis themarondleiding van ongeveer een uur.

PLANTEN-, DIEREN-, EN BEELDENWANDELING

MUZIKALE DROMEN VAN STAAL

2 juli, 6 en 27 augustus
Een gecombineerde natuur- en cultuurwandeling met een natuurkenner.
Tijdens de tocht op 2 juli wijst Huub Huneker – bomenman en vogelspecialist
– de deelnemers op de bijzondere flora en fauna in dit Natura 2000-gebied.
Misschien laat de roodborsttapuit zich zien, die het beeld The Messenger
gebruikt als uitvalbasis. Welke planten gedijen juist goed onder de rook van de
Hoogovens. Een Zee van Staal-gids geeft onderweg uitleg over de beelden in het
park, zoals over de vogels van staal van José Rault.

23 juli en 13 augustus
Bert Kisjes uit Wijk aan Zee droomde van een park met gigantische stalen
beelden erin. Veertien kunstenaars uit heel Europa droomden over een beeld
dat ze voor dit park gingen maken. Waar droomden ze van en hoe werden
die dromen gerealiseerd? U hoort het van de gids op deze rondleiding.
Bij elk beeld een kort liedje/muziekje.

STAALSAFARI
9 juli 2017 – speciaal voor kinderen!
Op avontuur tussen de monsterlijke beelden van staal. Welke bijzondere
diersoorten zie jij allemaal opdoemen in het duingebied in het beeldenpark?
Samen met je opa, oma, mama, papa, broertjes, zusjes, vriendjes of
vriendinnetjes tijgeren we door het hoge gras. De verhalen van de stalen
beelden worden verteld door een gids, samen luisteren we hoe de beelden
klinken en klimmen op kunst. Waar anders kan dat?

KUNSTKENNIS
16 juli 2017
De stalen beelden hebben ieder hun verhaal. Tijdens
deze zomerrondleiding kom je alles te weten over de
beelden en hun relatie tot andere kunstwerken uit de
kunstgeschiedenis. Ooit gedacht dat de koffiekan van Klaas
Gubbels terug te vinden is in het beeldenpark?

HET VERHAAL ACHTER DE BEELDEN
30 juli
Er wordt gewandeld langs alle zestien monumentale kunstwerken in het
park. Een gids vertelt hoe het beeldenpark tot stand kwam, wat de rol van de
Hoogovens was en wat de internationale kunstenaars als uitgangspunt namen
voor hun beelden. U krijgt gegarandeerd een andere kijk op de beelden.

STAAL RIJMT OP TAAL
20 augustus 2017
Deelnemers worden meegenomen op een wandeling langs de metershoge stalen
kunstwerken in de duinen naast de staalfabriek. Bij ieder beeld wordt een korte
toelichting op het werk gegeven en een verrassend, passend of niet passend
gedicht voorgedragen.
‘En als ik dan ga zwemmen, ben ik niet meer te stuiten. Ik zwem tegen de
stroom in, met mijn zwembroek binnenstebuiten’.

www.eenzeevanstaal.nl

