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Openingsweekend Heerlijck Zicht Diepenheim

Vanaf zaterdag 1 juli kun je fietsen lopen rennen spingen vliegen vallen en

Lucas Lenglet MONOMENT

Vanaf zaterdag 1 juli is het kunstwerk MONOMET van Lucas Lenglet te zien in het Gazebo van Diepenheim. De 

grote cortenstalen installatie zal in het hosta-kunstwerk van Urbain Mulkers worden geplaats van waar 

bezoekers de tuin met ruim 1300 hostasoorten van boven kunnen bezichtigen. Daarnaast is het zo geplaatst 

dat het 64m2 terug geeft aan de tuin. MONOMET is vanaf zaterdag 1 juli permanent te zien.

Kom tekenen of schilderen langs de kunstroute

Kunstvereniging Diepenheim u dat weekend uit om te komen tekenen en schilderen langs de route. Op 

zaterdag- en zondagmiddag kunt u uw werk laten bespreken door een professioneel team van de 

Kunstvereniging. Daarna wordt uw tekening of schilderij een onderdeel van een expositie die wordt ingericht in 

de Feestzaal van Herberg de Pol op 1 en 2 juli. De tentoonstelling is tijdens de inrichting en daarna te 

bezichtigen van 1 t/m 6 juli en op 8 en 9 juli. Neem zelf uw teken/schilderspullen en papier of doek mee.

Kunstenaar Paul de Kort in gesprek met kunstenaar Heerlijck Zicht

Zaterdag 1 juli om 20:00 uur gaat kunstenaar Paul de Kort in gesprek met de kunstenaars over de 

tentoonstelling Heerlijck Zicht in het Cultuur centrum Herberg de Pol te Diepenheim. Paul de Kort is geen 

onbekende in landschappelijke kunst toepassingen, van zijn hand zijn de grote werken; Mandercirkels in het 

Noordelijke Manderheide nabij het Twentse dorp Mander, Wassende Maan in de Brabantse Biesbosch en 

Pier+Horizon, het 7e landschapskunstwerk van Flevoland in de Noordoostpolder. De film over Pier+Horizon zal 

in de avond ook worden vertoond waarna er vragen kunnen worden gesteld aan de kunstenaar.
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Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Baas, marketing en communicatie Kunstvereniging 

Diepenheim, via mail r.baas@kunstvereniging.nl of telefonisch op 0547- 352 143.
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