Grenservaringen t ussen landschap, archit ect uur en beeldende kunst .
Een tweedaagse reis naar
Insel Hombroich
Zaterdag 16 t/m zondag 17 oktober 2010

D it m use um e ila nd n ie t ve r ove r de N e de r la ndse gr e n s in D u it sla nd is e e n
unieke plek waarin moderne architectuur en een verzameling Europese en niet
Europese kunst, landschapsarchitectuur en bijzondere natuur op elkaar
inwerken. Daarin geïntegreerd ook nog eens een oud landgoed.
Het geheel is organisch ontstaan uit een samenwerking tussen architecten,
kunstenaars en verzamelaars van kunst. Insel Hombroich gaat dan ook om
ontmoetingen en grenservaringen (tussen natuur en architectuur bijvoorbeeld):
h e de nda a gse m yst ie k is w e llich t de be st e om sch r ij vin g voor wat daar ervaren
kan worden.
Vlak naast Insel Hombroich, op een voormalige raketten lanceerbasis, verrijst
een nieuwe samenhang tussen architectuur en natuur, waarbij de betrokken
kunstenaars en wetenschappers ideeën ontwikkelen over nieuwe, duurzame
samenlevingsvormen. Op zondag zal een van de betrokken kunstenaars vanuit
dit perspectief een rondleiding verzorgen.
We zullen grotendeels op het museum terrein verblijven, waar we ook lunchen,
waarnemingsoefeningen doen en zingen. Zaterdag avond en zondag ochtend
zullen we in een zaal bij het hotel met elkaar ervaringen uitwisselen, creatief
werken en luisteren naar een voordracht.
Een reis o.l.v. Bart Keer (Voordracht over de kunsten in relatie tot spirituele en sociale
ontwikkeling, waarnemingsoefeningen en creatieve oefeningen),
En Ilja van Geel (zingen)

Praktische informatie:
Aankomst (eigen vervoer) 16 oktober 11.00 uur bij het museum, einde 17 oktober 15.00
uur. Overnachting in een hotel in het nabijgelegen Grevenbroich, 1 of 2 persoonskamers.
Prijs 135,- (incl. overnachting, ontbijt, 2x uitgebreide lunch in het museum, entrees)
Maximaal 20, minimaal 15 deelnemers.
Aanvragen meer informatie: info@keerpuntproducties.nl of 06 28937947
Aanmelding: uiterlijk voor 5 oktober via: info@keerpuntproducties.nl
(aanmelding wordt definitief na
overboeking van het bedrag)
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