
Internationaal Beeldhouwsymposium 
van 9 t/m 30 juni 2018 - 6 beeldhouwers

 

Baarlo 
Steengoed!



Stichting Baarlo Leeft organiseert in 2018 
een drie weken durend  internationaal beeld-
houwsymposium om Baarlo als kastelen-
dorp, maar ook de regio Peel en Maas, meer 
bekendheid te geven in binnen- en buitenland. 
Naast de prachtige kunst’knopen’ van Shin-
kichi Tajiri vervaardigd uit staal, krijgt Baarlo 
nu ook uit steen geschapen beeldhouwwerken 
van 6 wereldse kunstenaars, waaronder Keizo 
Ushio uit Japan en Venlonaar Hans Reijnders.

Baarlo Steengoed! is een event met internatio-
naal allure dat zelden in Nederland plaats vindt.

Van 9 t/m 30 juni 2018 gaan 6 beeldhouwers aan 
de rand van het kasteelparkbos bij kasteel d’Erp 
in ‘hartje’ Baarlo, ieder een grote natuursteen, 
uit diverse soorten gesteente, bewerken tot een 
mooie ‘sculptuur’. Dit ten overstaan van het 
publiek (‘live’ beeldhouwen), dat hen dagelijks 
aan het werk kan zien.

“Als het ware getuige zijn van hoe een kunstenaar 
‘een sculptuur’ uit steen bevrijd” 

(Michelangelo)

Om het maatschappelijk draagvlak zo breed 
mogelijk te laten zijn en tevens ter ondersteuning 
van kunsteducatie aan leerlingen van lagere 
scholen, voortgezet onderwijs en kunstacade-
mies, worden deze erbij betrokken. Om aandacht 
te geven aan beeldhouwkunst in het bijzonder, 
komen er voor hen workshops tijdens het sympo-
sium. Ook senioren en gehandicapten (via SGL) 
worden erbij betrokken. In kasteel d’Erp is tijdens 
het event een expositie van de deelnemende 
kunstenaars te zien.

De vervaardigde kunstwerken worden na a� oop 
van Baarlo Steengoed! geplaatst op locaties 
verspreid door Baarlo, die in nauwe samenwer-
king met stichting Kunst en Cultuur geselecteerd 
zijn. Zie bijgaand kaartje. 

Deze beeldhouwwerken worden in 2019, ter ere 
van het 800-jarig bestaan van Baarlo, aangebo-
den aan de Baarlose gemeenschap.

Het hele project is begroot op € 100.000,- 
Gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg 
omarmen dit initiatief en hebben samen steun 
toegezegd voor de helft van de begroting.

Namens het Steengoed Baarlo comité: 

Miriam Lormans-Bormans, Frank Faessen, 
Peter Dorssers, Paul Berden, Twan Smedts, 
Piet van der Haas

Contactgegevens: 
Baarlo Steengoed!
www.baarloleeft.nl
baarloleeft@baarlo.nl
Tel. 06 538 687 50
Helling 45e, 
5991BD Baarlo

Baarlo 
Steengoed!

we zoeken 
sponsoren

Internationaal Beeldhouwsymposium 

om de begroting sluitend te krijgen

Doet u mee? 
Samen zetten we Baarlo 
beter op de kaart!

VOOR 5000 EURO 
adopteert u alleen een hele steen. 

• Uw naam wordt vermeld op een plaquette  
 bij het vervaardigde kunstwerk.

• U ontvangt een uitnodiging voor 4 personen  
 voor 2 sponsormeetings tijdens Baarlo 
 Steengoed!

• Uw naam wordt tijdens de 3 weken van het
 symposium goed zichtbaar geprojecteerd

• U wordt met naam en logo vermeld op de  
 website van Baarlo Leeft!

• Uw naam komt in alle publicaties en uitingen  
 over Baarlo Steengoed!

VOOR 2500 EURO 
kunt U samen met een partner elk een halve 
steen adopteren

• Uw namen worden vermeld op een plaquette  
 bij het vervaardigde kunstwerk.

• U ontvangt een uitnodiging voor 2 personen  
 voor 2 sponsormeetings tijdens Baarlo 
 Steengoed!

• Uw beider naam wordt tijdens de 3 weken  
 van het symposium goed zichtbaar 
 geprojecteerd.

• U wordt met naam en logo vermeld op de  
 website van Baarlo Leeft!

• Uw beider naam komt in alle publicaties en  
 uitingen over Baarlo Steengoed!

VOOR 100 EURO 
kunt U via een kleinere donatie samen met veel 
anderen een steen adopteren

• Alle namen worden vermeld op een   
 plaquette bij het vervaardigde kunstwerk.

IN NATURA 
kunt U ook een bijdrage leveren aan Baarlo 
Steengoed!

• Uw naam wordt vermeld op een plaquette bij  
 het vervaardigde kunstwerk. Afhankelijk van  
 de waarde van deze bijdrage, geniet u   
 dezelfde revenuen als hierboven vermeld.

“Als het ware 
getuige zijn van 
hoe een kunstenaar 
‘een sculptuur’ 
uit steen bevrijd” 
(Michelangelo)

Er zijn meerdere mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan het beeldhouwsymposium.
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2. Kwistbeeklaan1. Bong

6. Vergelt5. Tiendvrij4. Maasstraat3. Baron van Erplaan


