
 

Opening
Zaterdag

12 oktober 2013, 
14.30 uur

Beeldenpark 
Landgoed Anningahof

Deelnemers:
Stansfield/Hooykaas

Groenewoud/Buij
Heringa/Van Kalsbeek

Dedden & Keizer 
Martin en Inge 

Riebeek
Hertog/Nadler

Uitnodiging

Deelnemende kunstenaars
• Gerard Groenewoud en Tilly Buij

• Albert Dedden en Paul Keizer (Space Cowboys)
• Martin en Inge Riebeek

• Elsa Stansfield en Madelon Hooykaas
• Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek

• Chaja Hertog en Nir Nadler

Curator: Wim van der Beek (BKV-fonds Zwolle) 

www.aningahof.nl     •     www.kunstenzo.nl/BKV-fonds/duodenken

DIT  PRojECT WoRDT MoGELI jK  GEMAAKT DooR :

Landgoed Anningahof

Auto vanaf Amsterdam/Apeldoorn
Neem direct na Zwolle de afslag ommen/Hardenberg (N340).
Zodra u op de N340 bent, na ca. 200 links de parallelweg 
nemen. De ingang van Landgoed Anningahof is na ca. 50 meter 
aan Uw linkerhand.

Auto vanaf Groningen
Vanaf Groningen volg de A28.
Neem de afslag ommen/Hardenberg (N340).
Zodra u op de N340 bent, na ca. 200 links de parallelweg 
nemen. De ingang van Landgoed Anningahof is na ca. 50 meter 
aan Uw linkerhand.

Auto vanaf Ommen
Volg de N340 richting Zwolle.
Na de spoorwegovergang Zwolle/Meppel treft u na ca. 1 km 
Landgoed Anningahof aan uw rechterhand (voor de stoplichten 
naar de A28).

Openbaar vervoer
Vanaf station Zwolle neemt u de bus richting Meppel of 
Dedemsvaart. Uitstappen halte Vechtbrug en te voet fietspad 
richting Dalfsen/ommen volgen.
Lijn 29; elke dag: ook zon- en feestdagen
Lijn 40; van maandag t/m vrijdag

Routebeschrijving  |  Landgoed Anningahof  |  Hessenweg 9  |  8028 PA Zwolle  |  038-4534412



Kunst & Zo en de gemeente Zwolle nodigen u uit voor de opening van het 
beeldende kunstproject Duo Denken.

Duo Denken is het vijfde en laatste project dat Wim van der Beek organiseert als 
stadscurator van de gemeente Zwolle binnen het kader van het BKV-fonds. De 
titel van het project refereert aan een essay dat hij als kunstrecensent eerder over 
dit onderwerp schreef. Beelden, installaties, films, performances en videowerken 
openbaren samenwerkingsverbanden van twaalf kunstenaars die hun eigen 
identiteit ondergeschikt maken aan het denken en werken als twee-eenheid 
met hun artistieke partner. Het gaat niet om incidentele maar om structurele 
samenwerking. Persoonlijke ideeën en individuele opvattingen gaan op in een 
symbiose die duidelijk maakt wat ‘twee zielen, één gedachte’ letterlijk inhoudt. 

De opening vindt plaats op zaterdag 12 oktober om 15.00 uur in de Aaltje 
Snijderhal van Beeldenpark Landgoed Anningahof, Zwolle. 

Programma
14.30 uur:  inloop en ontvangst in Beeldenpark Landgoed Anningahof 
15.00 uur:   welkom en inleiding door Wim van der Beek, curator actuele kunst 

BKV-fonds Zwolle
15.15 uur:   opening door de heer Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle
15.30 uur:   informeel samenzijn, bezichtiging tentoonstelling en gelegenheid om 

het beeldenpark te bekijken
16.00 uur:   aanvang performance/installatie Mind the Gap van Chaja Hertog en 

Nir Nadler

Bij de expositie verschijnt een gratis catalogus. 
Informatie:  www.anningahof.nl of www.kunstenzo.nl/BKV-fonds/duodenken.html 

Beeldenpark Landgoed Anningahof is op de dag van de opening tot 18.00 uur 
gratis toegankelijk op vertoon van deze uitnodiging.

r.s.v.p.: Graag horen we vóór dinsdag 8 oktober of we op uw komst mogen 
rekenen: info@kunstenzo.nl of  038 - 85 28 701.gr
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Opening

Zaterdag 12 oktober 2013, 14.30 uur
Beeldenpark Landgoed Anningahof

Hessenweg 9, 8028 PA Zwolle

Tevens afscheid van Wim van der Beek als  
stadscurator hedendaagse kunst Zwolle 

De tentoonstelling is t/m 16 november 2013 te zien  
in de Aaltje Snijderhal. Speciaal ter gelegenheid van ‘Duo Denken’ 

blijven beeldenpark en bijgebouwen drie weken langer open.

Tijdens ‘Duo Denken’ worden de documentaires ‘Ik over ons’ 
en ‘Via Van Manen’ van Wim van der Beek (interviews) en jan 
Vromman (concept & regie) vertoond. De documentaires zijn 

geproduceerd door Het Instituut en behandelen de problematiek 
rond de N340 waaraan Landgoed Anningahof ligt. Geïnterviewden 

zijn o.a. choreograaf Hans van Manen en Hib Anninga.

Zondag 13 oktober
open Dag Anningahof ter gelegenheid van Duo Denken

13.00 – 18.00 uur (gratis toegang)


