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                    Opening Expositie: Landschap in mijn Hoofd 
 
Op vrijdag 11 december 2015 om 17.00 uur opent in Zaal Zuid kunstpodium in Hengelo 
de expositie: Landschap in mijn Hoofd. Meer dan 90 Overijsselse kunstenaars stuurden 
naar aanleiding van dit thema één of meer kunstwerken in, variërend van animatie, 
video, installaties en sculpturen tot schilderijen, tekeningen en grafiek. 
 
Expositie en boegbeelden 
Het project Landschap in mijn Hoofd, daagt professionele en amateurkunstenaars uit te 
reflecteren op het thema landschap. Tijdens een inspiratie-dag in het landschap, afgelopen 
september, kon op afwisselende wijze het landschap worden benaderd en beleefd. Een zestal 
boegbeelden (kunstenaars die vanuit het thema Landschap werken en hun sporen in de 
kunstwereld hebben verdiend) delen hun inspiratie, werkwijze en visie met de deelnemers. De 
Overijsselse boegbeelden zijn: Anneke Wilbrink, Arno Kramer, Elise van der Linden, Jeroen van 
Westen, Karin van der Molen, Peter-Frans de Graaf.  
Zij nemen deel aan de tentoonstelling, verzorgen lezingen, workshops en masterclasses en 
treden op als jury. Grote verrassing in de tentoonstelling is: Komen de deelnemers aan 
Landschap in mijn Hoofd los van het ‘klassieke’ mooie landschapsplaatje?  
Nominaties en verdieping 
De expositie heeft een wedstrijdelement: Het publiek en de boegbeelden kiezen uit de 
tentoonstelling 10 genomineerden die een Masterclass-traject op maat krijgen aangeboden.  
Op zondag 10 januari worden de nominaties bekend gemaakt, tijdens de Verdiepingsdag. Op het 
programma van deze dag staan lezingen en workshops en is er mogelijkheid je kunstwerk te 
bespreken met een boegbeeld. 
Landschap in mijn Hoofd in Overijssel èn Drenthe 
Landschap in mijn Hoofd is een grensoverschrijdend kunstproject van Stichting Beeldruimte en 
Kunst & Cultuur Drenthe. In beide provincies loopt een parallelle expositie. In de hierop 
volgende Masterclasses zullen Overijsselse en Drentse kunstenaars hun ervaringen, ideeën en 
kunde onder leiding van Overijsselse en Drentse  boegbeelden met elkaar uitwisselen.  
 
Expositie in Zaal Zuid kunstpodium: 11 december t/m 17 januari, Esrein 9 Hengelo.  
Expositie in CBK Emmen: 12 december t/m 10 januari, Ermerweg 88b Emmen 
Kijk voor de actuele openingstijden en data op de websites: www.zaalzuidkunstpodium.nl en 
www.cbkemmen.nl  

 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Stichting Beeldruimte, info@stichtingbeeldruimte.nl 
 

http://www.zaalzuidkunstpodium.nl/
http://www.cbkemmen.nl/

