ZOMERPROGRAMMA 2019
STAALSISSER 21 juni - aanvang 20.00 uur
De spectaculaire aftrap van het zomerprogramma
tijdens de langste dag van het jaar: Midzomer!
Beleef vast een voorproefje van een sissende zomer
in het beeldenpark, waarbij elke week een gratis
rondleiding op het programma staat, met steeds
weer een bijzonder thema.
NATUURWANDELING 7 juli
Tijdens deze rondleiding door het beeldenpark is er
extra aandacht voor de bijzondere flora en fauna
in dit Natura 2000-gebied. Welke zeldzame planten
gedijen juist goed onder de rook van de fabriek?
Is de roodborsttapuit nog te zien op zijn favoriete
beeld? Een Zee van Staal-gids vertelt over de
beelden en hun relatie tot de natuur, zoals de vogels
van José Rault.
MUZIKALE DROMEN 14 juli en 11 aug.
Hoe de dromen van initiatiefnemer Bert Kisjes uit
Wijk aan Zee werkelijkheid werden: een gigantisch
beeldenpark van staal, gemaakt door kunstenaars
uit heel Europa. Mijmer weg in de beleving onder
begeleiding van muziek.
STAALTHEATER 21 juli
Een meer absurdistisch decor dan dit krijg je
nergens anders cadeau: monumentale beelden in
een natuurgebied met een piepende, kuchende
wolkenfabriek op de achtergrond. Een prachtig
omgeving voor een bijzondere theaterperformance.
FOTOGENIEK STAAL 28 juli – camera mee!
Met een toevallige voorbijganger of een geplande
foto ‘shoot’, de stalen beelden zijn niet anders
gewend dan op de foto te worden gezet. Onder
begeleiding van fotografe Heleen Vink, gewapend
met een eigen camera, speuren we naar mooie
plaatjes bij de staalverhalen.

STAALSAFARI 4 aug. – speciaal voor kinderen!
Op avontuur tussen de monsterlijke beelden van
staal. Trek je safari kleren aan, neem je verrekijker
en wandelstok mee, dan tijgeren we samen 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?
EEN ZEE VAN HOUTSKOOL 18 aug.
Tijdens deze wandeling door de duinen worden de
deelnemers met korte tekenopdrachten uitgedaagd
om de beelden op papier te zetten. Kijk anders naar
de beelden tijdens het tekenen. Wat gebeurt er
met La Casa di Mare op z’n kop? Het beeld van Nico
Betjes met alleen vlakken op papier? Hoe minder
tekenervaring hoe beter!
STAAL TAAL 25 aug.
Wandel langs de metershoge stalen kunstwerken in
de duinen naast de staalfabriek. Met speciale gast
Isa van Klaveren (stadsdichter 2019) aan woorden
geen tekort. De staalverhalen over de beelden
worden versterkt door een verrassend, passend of
niet passend gedicht.
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