Persbericht Beelden op de Scheldeboulevard
Voor de zestiende maal op rij organiseren de gemeente Terneuzen, het
Kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke en de Werkgroep Nieuwe Beelden de
openluchtexpositie Beelden op de Scheldeboulevard. De provincie Zeeland
ondersteunt mede dit initiatief. Verder hebben dit jaar enkele particuliere sponsoren
zich bereid verklaard om de Beeldenroute financieel te ondersteunen. Dit zijn het
Scheldetheater, Brasserie de Westbeer, AVS, Stories TV en de Tekstbeeldgroep.
Beelden op de Scheldeboulevard zal plaatsvinden vanaf zaterdag 4 juli tot en met
zondag 30 augustus op en rondom de Scheldeboulevard in Terneuzen. In de Passerelle
van het stadhuis vindt in het verlengde van de openluchttentoonstelling de jaarlijkse
‘binnenexpositie’ plaats.
De officiële openingshandeling van de Beeldenroute 2015 wordt verricht door
wethouder Frank Deij en vindt plaats op zaterdag 4 juli aanstaande om 13.00 uur in
Passerelle van het stadhuis in Terneuzen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
De gemeente Terneuzen heeft ook dit jaar weer vele nationaal en internationaal
bekende beeldende kunstenaars bereid gevonden om deel te nemen aan deze voor
Zeeland unieke openluchtexpositie.
Beeldende kunstenaars wiens werk te bewonderen valt zijn onder meer Joerie Stubbe,
Brigitta C, P. Nand.R, Stefaan Ponette, Annick Vanden Abeele, Caroline Callens,
Julie Verhelst, Stef Orti, Veerle De Smet, J. Pan, Eddy De Buf, Willem Harbers, Lon
Pennock, Fabian vor Spreckelsen, Ronald Westerhuis, Anneke de Witte, Gjalt
Blaauw, Alinda Ottens, Anja ter Waarbeek en Dik Box.
Het decor voor deze expositie wordt gevormd door een bijzondere wandelroute: de
dijk die de grens vormt tussen land en Westerschelde. Het water vormt een
achtergrond die steeds in beweging is en dat maakt de beeldenroute zo uniek.
Wat de openluchtexpositie verder zo bijzonder maakt is het gegeven dat
beeldhouwers van het Kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke ‘live’ aan het
werk te zien zullen zijn. Dit gebeurt elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
De kleurrijke brochure over de beeldenroute is verkrijgbaar via de balie van het
stadhuis van de gemeente Terneuzen, het VVV-kantoor en Brasserie Westbeer aan de
Scheldeboulevard. Verder is alle informatie op te vragen
via www.beeldenopdescheldeboulevard.nl.
Voor meer informatie: pannecoucke.joseph1@pandora.be, j.stanneveld@terneuzen.nl

