Nieuwsbrief Artphy juni 2022
Artphy organiseert weer tal van activiteiten! Corona is enigszins op de achtergrond geraakt. Dankzij het groeizame
weer van de laatste week knallen bladeren en bloemen eruit. De vogels zijn druk met broeden en voeden. De bever
knaagt achter Artphy langs de beek er flink op los. En natuurlijk kun je ook volop kunst in allerlei vormen de
komende tijd in en rond de kunstruimte bewonderen.

Nu in Artphy
‘Proposities’ van Arjen Boerstra
Deze expositie ontvangt veel bewondering en belangstelling! De patatkar ‘Antartic Potato Eater’, de
Camera Batavia van 8 meter hoog, de installaties van Boerstra Engineering, 9 video’s, schaalmodellen,
er is heel veel te zien en te beleven. De expositie loopt nog tot en met 10 juli. U kunt ook het nieuwe
boek van Arjen bekijken, en bij hem bestellen.
Orgelspel en presentatie
Organist Gert van Hoef speelt op 9 juli op het orgel, en Arjen vertelt over zijn werk, zijn inspiratie en
drijfveren. De bijeenkomst begint om 16:00 uur. De entree is €10, voor donateurs is de toegang gratis.
Tja, en daarna..
Buitencollectie aanwinst
Met steun van Arie Jaap en Lyda (voorheen Dordtyart) hebben we een mooi nieuw kunstzinnig ijkpunt
langs de Kempkebosweg kunnen aankopen. Het kunstwerk van Peter Vink ‘1495’ heeft een facelift
gekregen. Het is genoemd naar het aantal vakjes in het raster, waarvan er ongeveer 1100 zijn gevuld
met glaasjes, stuk voor stuk gegoten. Mooi om doorheen te kijken naar het landschap. Of naar elkaar.

Presentatie 'Natuurlijk Kunst'
Op de avond van 6 juli komen de 100 vwo/gymnasium leerlingen (met ouders en familie) van 2
scholen uit Ter Apel en Stadskanaal weer langs om het resultaat van het project Natuurlijk Kunst te
presenteren. In april waren zij te gast in en buiten Artphy om diverse opdrachten uit te voeren en
inspiratie op te doen.
Volgende expositie
De voorbereidingen voor de expositie ‘HEKS!’ zijn in gang gezet. De opening is om 15.30 uur op 30
juli.
Toneelvoorstelling
Het toneelstuk ‘De heks van Almen’ speelt op 5, 6, 7 en 12, 13, 14 augustus bij Artphy. Je kunt kaartjes
bestellen via de website van theatermakers Achterhoek.
Boek
Er komt weer een Artphy boek uit! Na In de schaduw van de Geselberg (2009) en Grontopia (2019)
volgt een boek met het thema Heks!. Essays en fantasy verhalen!
Lezingen met muziek
Naar aanleiding van de tentoonstelling Heks! hebben we vier wetenschappers gevraagd een essay te
schrijven en in september lezingen te geven. Natuurlijk vragen we daarbij ook een organist deze
middag een extra muzikale dimensie te geven.

Kortom een boeiende zomer waarin we jullie in groten getale hopen te verwelkomen in Artphy. En ook
buiten waar de collectie kunstwerken groeit!
Tot gauw!
NB: en vergeet niet een onvergetelijke wandeling te maken door de bijzondere natuur van centraal Westerwolde
en het luchtkuuroord. Wellicht kom je op jouw pad de bever, de jonge ooievaar, de ijsvogel of grauwe klauwier
nog tegen. Tel de zegeningen!

