Art Sanctuary’s
‘De Betoverende Tuin’
Verwelkomt u voor de vijfde maal
vanaf vrijdag 26 augustus 2016
De Betoverende Tuin opent opnieuw haar deuren en nodigt de bezoeker uit voor een reis doorheen mysteries en
schoonheden, transformaties en metamorfoses. Dwalend langs een kersenlaan, vindt de bezoeker kronkelende
paden, diepe vijvers, bossen met geheime kamers, kapellen, een labyrint en ondertussen luistert, kijkt en hoort hij …
Deze grote natuurlijke tuin, gesitueerd op de overgang van Vlaams naar Frans, verwelkomt een verrassende,
internationale kunsttentoonstelling. Het is eclectisch, met een veelheid aan uitdrukkingsvormen zowel naar geest als
naar vorm, verbazingwekkend mooi, soms humoristisch, soms burlesk, poëtisch maar ook bedachtzaam of
meditatief …
Het is een

Tentoonstelling geïnspireerd door en in dialoog met de natuur.
Eenendertig kunstenaars uit België, Frankrijk, Indonesië, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, zijn
vertegenwoordigd met werken in glas, steen, metaal, hout, textiel en keramiek, land art en street art,
klankinstallaties en muziek.
Dit jaar Art Sanctuary verwelkomt meerdere nieuwe kunstenaars:

‘Metamorphosis’
Jean de la Kethulle (land art) en Alex (street art - graffiti)

 Prachtige, beklijvende 'Nature Spirits' verschijnen in het
gevlekte licht van het bos; het werk van Toni Kanwa
(Indonesië) in hout, zowel macro als micro, het is gewoon
verbazingwekkend!
 'Street art' in een tuin? 'Land art' in combinatie met
Graffiti? Dit is wat landschapsarchitect Jean de la Kethulle
(B) en graffiti kunstenaar Axel (B) hebben gecreëerd. De
'InTERREaction' installatie onderging een onverwachte
metamorfose tot een vlinder!
 Friedy Evers Duijsters (NL), Tina Lintvelt (NL), Loes
Knoben van Herwaarden(NL), Else Ringnalda (NL), en
kunstenaar en dichter Lebuïn d’Haese (B) tonen een
verbazende reeks van nieuwe bronzen sculpturen!
 Jan Verschueren’s ‘Schrootbeelden’ (B) zijn fantastisch,
humoristisch, ook soms triest ... maar altijd menselijk.
 Humor is een sleutelwoord in het werk van keramist
Marianne Ouwendijk (NL) en Marc Henrotin (B), die
werken in metaal en beton toont.
 Glas mocht ook dit jaar niet ontbreken. Vier kunstenaars
gebruiken verschillende stijlen en technieken: Irene van
der Does de Bye (NL), Trijnie Mohlmann (NL), vergezellen
de terugkerende Marcel Haccuria (B) en Marie
Biesmans (B).
 We zijn ook trots dat we de nieuwe sculpturen in steen
van Pierre Bertrand (B) en het mooie textiel van Lieve
(Bluefingers) Jacob (B) kunnen presenteren.
 Serge Bastin (B) toont ‘Land art’ installaties.

Welkom aan de terugkerende kunstenaars:
 Veel van onze bezoekers bewonderden de sculpturen van Roos Mannaerts’ (NL), die vaak zijn geïnspireerd
door de klassieke kunst. We zijn erg blij om haar dit jaar opnieuw te verwelkomen.
 Michel Vranckx (B): satirisch, humoristisch, zijn keramieken zijn altijd erg ontroerend.
 De metalen beelden van Romeo Sr. Vangoethemd (B) zijn altijd ‘onverwacht’ in de tuin, juist zoals de
beelden in composiet van Roland Menten (B).
 We zijn ook nieuwsgierig om de papieren structuren van Ingrid Siliakus (NL) te zien veranderen in lampen!
 We verwachten Luk Luts (B), en Fabrice Bellery (B), die terugkeren met hun nieuwe werken in blauwe
hardsteen!
 Will Schropp (NL), komt dit jaar ook terug met houten beeldhouwwerken.
 Luc Leroy (B) toont zijn opgehangen mobielen,
 en Laura Frennet (B/F) toont opnieuw haar voorliefde voor bomen en combineert elementen uit de Elzas in
installaties!
 Tone Aanderaa (N/B), - die de tentoonstelling organiseert, - toont haar nieuwe schilderijen.
 De muziek van Barbara Hills (UK), voegt een bijzondere dimensie aan de tentoonstelling toe door de
klankinstallaties in verschillende delen van de tuin.
‘De Betoverende Tuin’ opent op vrijdag 26 augustus 2016 om 18 uur en eindigt op zondag 25 september 2016 om 20
uur.
“De Betoverende Tuin” ligt halfweg tussen
Brussel en Luik (40km), nabij “De Vlaamse
Toontuinen” in Hoegaarden, in het mooie
Haspengouwse landschap rond Jodoigne, op
de fietsroute tussen Tienen en Namur (Ravel),
dicht bij de N25 (Tienen - Charleroi), die de
E40 (Brussel – Liège, afrit 25) verbindt met de
E411 (Brussel – Namur, afrit 11)

Openingsuren: vrijdag van 18 tot 21 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 20 uur. Groepen van minstens 10 personen
worden uitgenodigd om een afspraak te maken.
Wij vragen een deelname in de kosten van 5 euro per persoon; gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Groepen van
minstens 10 personen dragen 4 euro per persoon bij.
Een drankje wordt aan de betalende bezoeker aangeboden.
Meer informatie vind je op de website:
Nieuws betreffende Art Sanctuary en ‘De
Betoverende Tuin’:

www.art-sanctuary.blogspot.com

Pers informatie over de tentoonstelling:

www.de-betoverende-tuin.info

Informatie over de kunstenaars:

www.the-enchanted-garden.info/ArtistLibrary/

Foto’s:

www.the-enchanted-garden.info/PictureLibrary/

Hoe er te geraken:

www.google.be/maps/place/Art+Sanctuary,+1370+Jodoigne/

Contact: Tone Aanderaa:
Telefoon: +32(0) 10 81 06 14, GSM: +32 (0) 474 285 130,
e-mail: ArtSanctuary@live.com.
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