
Internationaal beeldhouwsymposium BAARLO STEENGOED! 
VAN 9 T/M 30 JUNI 2018 
In Kasteelpark bij kasteel d’Erp, aan Baron van Erplaan, in centrum van Baarlo. 
www.baarloleeft.nl/baarlo-steengoed 
6 internationale beeldhouwers uit Japan, Taiwan, Bulgarije, Frankrijk en Nederland. 

 
Het evenement is gratis toegankelijk voor het publiek. 
 
 

VOORWOORD 
Stichting Baarlo Leeft! presenteert u met trots Baarlo Steengoed! 
Mede dankzij de steun van sponsoren en donateurs en met de hulp van veel vrijwilligers, 
kunnen we u dit unieke evenement aanbieden. 
Met een speciaal woord van dank aan Provincie Limburg en gemeente Peel en Maas voor 
hun financiële bijdrage. 
 

INLEIDING 
In 3 weken tijd zullen 6 internationale beeldhouwers ‘ten overstaan van het publiek’ in 
hartje Baarlo, ‘een sculptuur uit steen bevrijden’(Michelangelo).  
Deze kunstwerken zullen in 2019, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Baarlo, 
aangeboden worden aan de Baarlose gemeenschap. De kunstwerken krijgen dan ook hun 
definitieve bestemming, verspreid door het dorp. 
We wensen u veel plezier aan 3 weken Baarlo Steengoed! 
 
De beeldhouwers die tijdens Baarlo Steengoed! een kunstwerk gaan ‘scheppen’: 
 
Leonard Rachita (Frankrijk)  Radoslav Sultov (Bulgarije)  Karin van Ommeren (Nederland),  

       
Lien-Chin Hou (Taiwan)  Hiroyuki Asano (Japan)  Hans Reijnders (Nederland) 

       
 
 
PROGRAMMA EN TIJDSCHEMA BAARLO STEENGOED! 
De beeldhouwers zijn dagelijks aan het werk van 9.00 - 18.00 uur m.u.v. dinsdag 19 en dinsdag 26 
juni. Dit zijn hun rustdagen. 
Ter ondersteuning van de beeldhouwactiviteiten en om het vertoeven op de kasteelweide te 
veraangenamen, zijn is er tijdens Baarlo Steengoed! een groot aantal muziekoptredens en workshops 
met basisscholen en middelbare scholen uit de regio en kunstacademie Maastricht.  
Zie voor nadere info onze website: www.baarloleeft.nl/baarlo-steengoed 
 
Alles vindt plaats in of rond de tent op het kasteelpark aan de Baron van Erplaan. 

http://www.baarloleeft.nl/baarlo-steengoed
http://www.baarloleeft.nl/baarlo-steengoed


 
Zaterdag 9 juni: 
19.30 uur    Officiële Opening Baarlo Steengoed! 

Openingshandeling door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van 
Peel en Maas en gedeputeerde Ger Koopmans van Provincie Limburg; tevens 
introductie van de 6 beeldhouwers 

20.00 - 22.00 uur Timbre Tajiri (combo) en Katell Chevalier (Franse chansons, met accordeonist 
 
Zondag 10 juni: 
13.00 - 18.00 uur Harvest Moon, meerstemmig akoestisch genre 
13.30 - 14.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
 
Maandag 11 juni: 
9.15 - 11.30 uur Workshop De Diamant 
12.00 - 14.30 uur Workshop De Diamant 
 
Dinsdag 12 juni: 
9.15 - 11.30 uur Workshop De Omnibus  
13.45 - 16.00 uur Workshop Blariacum College 
 
Woensdag 13 juni: 
9.15 - 11.30 uur Workshop De Omnibus 
13.45 - 16.00 uur Workshop Het Bouwens 
18.30 - 19.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
19.30 - 22.00 uur Fanfarekapel (blaaskapel) 
 
Donderdag 14 juni: 
9.15 - 11.30 uur Workshop Onder de Linde 
13.30 - 15.30 uur Workshop Onder de Linde 
 
Vrijdag 15 juni: 
9.15 - 11.30 uur Workshop De Kemp 
18.30 - 19.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
19.30 - 23.00 uur Speciaalbier-avond Centraal Baarlo (in de tent) 
20.30 - 23.00 uur Pride & Joy, country-blues-classic rock 
 
Zaterdag 16 juni: 
14.00 uur  Rondleiding met VVV-gids langs kunstwerken en de historische kern van Baarlo 
18.30 - 19.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
19.30 - 23.00 uur Avondvullend programma Baarlose verenigingen vervalt; IPV DJ Max 
    
Zondag 17 juni:   
13.30 - 18.00 uur Presentatie Aspergegilde + presentatie aspergewijnen door Belvino (in de tent) 
15.00 - 18.00 uur Nice Company (bigband) + DJ? 
13.30 - 14.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
 

NB: op deze dag ook (om 12.00 uur) onthulling van Uitkijktoren Baarlo in het Maasdal 
(Berckterveld). 
 
 
 



Maandag 18 juni: 
9.15 - 11.30 uur Workshop De Diamant 
12.00 - 14.30 uur Workshop De Diamant 
 
Dinsdag 19 juni  Rustdag beeldhouwers 
 
Woensdag 20 juni:   
10.00 - 12.00 uur Workshop kleien kleuters Kinderopvang  
18.30 - 19.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
19.00 - 22.00 uur Bôggeskook nieje steyl (blaaskapel)  
 
Donderdag 21 juni: 
9.00 – 11.30 uur Workshop De Violier  
13.30 - 15.30 uur Workshop Daelzicht afd. Oet de Verf 
13,30 – 15.30 uur Wandeling senioren Ter Borcht en treffen met beeldhouwers  
 
Vrijdag 22 juni: 
10.00 - 12.00 uur Workshop kleien, kleuters Kinderopvang  
18.30 - 20.30 uur Sponsormeeting – ontmoeting met kunstenaars (voor genodigden) 
19.00 - 20.30 uur JaLouse – easy listening met zang en trompet 
20.30 - 23.00 uur Zomertreffen door Baolderse Hofzengers 
 
Zaterdag 23 juni:  
14.00 uur  Rondleiding met VVV-gids langs kunstwerken en de historische kern van Baarlo 
14.30 - 16.30 uur Keverberger muzikanten 
18.30 - 19.30 uur ‘meet & greet’ met beeldhouwers 
19.30 - 23.00 uur Café Sjiwa (in de tent); darten, nagelen, tafelvoetbal, kaartje leggen en muziek van toen. 
Zondag 24 juni: 
13.00 - 18.00 uur Duo 100% vinyl + optreden Koster en Kaufmann, westcoast singer songwriter 
13.30 - 14.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
 
Maandag 25 juni Geen nevenactiviteiten 
 
Dinsdag 26 juni  Rustdag beeldhouwers 
 
Woensdag 27 juni:  
14.00 uur  Rondleiding met VVV-gids langs kunstwerken en de historische kern van Baarlo 
18.30 - 19.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
20.00 - 22.00 uur BRITS (gemengd zangkoor)  
 
Donderdag 28 juni: 
10.00 - 11.30 uur Excursie De Zonnebloem; 13.30 – 15.30 uur: workshop SGL De Maashorst 
 
Vrijdag 29 juni:  
18.30 - 19.30 uur ‘Meet & greet’ met beeldhouwers 
19.30 - 23.00 uur Drum- en Brassband Voorwaarts +  duo  Crossroads, met akoestische country blues   
 
Zaterdag 30 juni : 
15.00 – 19.00 uur  Officiële afsluiting Baarlo Steengoed Project, met burgemeester Wilma 

Delissen-van Tongerlo van gemeente Peel en Maas, sponsoren, donateurs 
Baarlo Leeft!, waarbij iedereen is uitgenodigd. 



Terugblik op 3 weken ‘kunst scheppen’, met o.a. de ervaringen van de 6 
beeldhouwers over hun beleving tijdens 3 weken Baarlo Steengoed! 

17.00 – 19.00 uur Timbre Tajiri (bigband) voor muzikaal slotakkoord van 3 weken Baarlo Steengoed! 

PARKEREN  
Gelegenheid tot parkeren is nabij het centrum aan Sprunklaan en anders aan Kasteellaan. 
Volgt u alstublieft de aanwijzingen.  
 
CATERING  
In de tent op het kasteelpark is koffie/thee met heerlijke Baolderse Kook verkrijgbaar en 
daarnaast ook de reguliere dranksoorten. 
Wilt u een lekker souvenir mee naar huis nemen, dan bevelen we u een doosje kasteelbonbons 
aan. Verkrijgbaar bij VVV-Baarlo en tijdens Baarlo Steengoed! ook in de tent.  
 
RONDLEIDINGEN  
Vooraf aanmelden bij VVV-Baarlo, Grotestraat 16a; tel. 077-4773666; 
baarlo@beleefpeelenmaas.nl of in de tent op het kasteelpark. 
 
Facebookpagina: https://www.facebook.com/BaarloLeeft.nl 
Laat a.u.b. een reactie achter op onze Facebookpagina 
 
We wensen u veel plezier en een ‘steengoede’ kunstbeleving in Baarlo. 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons horen via 
facebook.com/baarloleeft.nl  
 
Bevalt uw bezoek aan Baarlo en smaakt het naar meer?, dan zijn de dames van VVV-Baarlo 
graag bereid u te verwijzen naar de leukste/mooiste plekjes in en rond Baarlo. 
 
Namens het Baarlo Steengoed-comité: 
Miriam Lormans-Bormans, Frank Faessen, Peter Dorssers, Paul Berden, Twan Smedts en Piet 
van der Haas. 
 
Contactgegevens: baarloleeft@baarlo.nl  
Telefoon 0653868750 
www.baarloleeft.nl/baarlo-steengoed 
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