Van eik tot kunst
Op donderdag 7 april om 11.30 uur geeft wethouder kunst en cultuur Harm Assies het startschot voor het kunstproject “Rustplaats en ontmoeting” van beeldend kunstenaar Kitty Boon. Samen met leerlingen van de basisscholen “de Tol”
en “Schuilingsoord” gaat zij een oude eik, die heeft moeten wijken voor de
nieuwbouw aan de Oude Tolweg-Zuid in Zuidlaren, transformeren tot een kunstwerk met zitelement.

persbericht

Toen duidelijk werd dat de eik gekapt moest worden ontstond het plan om hem op een
nieuwe plek in de wijk een tweede leven als kunstwerk te geven. Kitty Boon, die zelf in
de buurt woont, kwam met het idee “rustplaats en ontmoeting”, een educatief en innovatief kunstproject voor kinderen en wijkbewoners. De herinnering aan het landschap,
aan de boom, die tot voor kort een markante plek innam en de vernieuwing van het
landschap zijn uitgangspunten voor het educatieve programma.
De komende maanden gaan leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van beide basisscholen samen met Kitty Boon en haar collega Gea Koopman een ontwerp maken om de boom te
transformeren tot een kunstzinnig zitelement. Beide kunstenaars hebben een bik opleiding gevolgd (beeldend kunstenaars in de klas). Deze opleiding leert kunstenaars om
educatieve projecten op scholen te verzorgen. Voor de technische ondersteuning wordt
samengewerkt met kunstenaar Jef Depassé Huisman. Alle drie de kunstenaars wonen
in de gemeente Tynaarlo.
De oude eik is inmiddels verhuisd naar zijn definitieve plek aan de Dobbe. De eerste
klus voor kunstenaars en kinderen is om een ontwerp te maken. Na goedkeuring daarvan zullen zij een aantal maanden ter plaatse aan de transformatie werken. De gemeente Tynaarlo stelt voor de uitvoering van het project financiële middelen beschikbaar. In de grondexploitatie is een budget gereserveerd voor kunst.
Kitty Boon: 'Ik vind het fantastisch dat de gemeente Tynaarlo op deze manier wil investeren in kunstonderwijs op de basisschool. Het is een geweldige ervaring voor basisschoolleerlingen om hun eigen ideeën en schetsen samen met professionele kunstenaars te vertalen in een kunstwerk in de openbare ruimte – in hun eigen buurt nog wel.'
Voor meer informatie over de kunstenaars kunt u terecht op:
http://www.kunstenaarsindeklas.nl/kunstenaars/gkoopman.aspx
http://www.kunstenaarsindeklas.nl/kunstenaars/jboon.aspx
Vries, 1 april 2011

Tijdstip:7 april om 11.30 uur
Locatie: nabij de Dobbe, aan eht eind van de Moerdobbe, wijk Oude Tolweg-Zuid,
Zuidlaren. Bereikbaar vanaf 't Gebint te voet en vanaf de randweg met de auto.
Vragen? Bel team communicatie, Joke Rosier, 0592-266.616 || 06-20245425
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