JSF nu al te zien op het Kunstfort.
Vijfhuizen 20 mei
Op 31 mei opent het Kunstfort bij Vijfhuizen zijn zware deuren voor de internationale
kunsttentoonstelling GIMME SHELTER. Meteen zichtbaar bij aankomst op het fortterrein
is het opvallende kunstwerk de ‘Flying Gulliver model JSF’ (2015) van Matjaž Štuk &
Alena Hudcovičová.
Tentoonstelling op drie Forten
Gimme Shelter maakt deel uit van een internationale kunstmanifestatie op drie schitterende forten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Voor het eerst in het
tweehonderdjarig bestaan van de linies vormen deze forten gelijktijdig het decor voor drie
thematisch verwante tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen concentreren zich op het
denkbeeldige aspect van strijd en verdediging: op militaire ficties.
Opening Gimme Shelter
De tentoonstelling Gimme Shelter wordt op zondag 31 mei om 15.00 uur geopend en is te
bezoeken tot en met 20 september op woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur op het
Kunstfort bij Vijfhuizen.
Prepping Day zondag 7 juni
Op zondag 7 juni is er een speciale ‘Prepping Day’ waarbij bezoekers leren zich op artistieke manier
voor te bereiden op een fictieve crisis. Er worden diverse ‘prep’ workshops gegeven op serieuze en
kunstzinnige manier zoals ‘Bouw je schuiltent’ en Spionagetekenen’. Tevens is er een kleine markt
op het fortterrein van lokale voedselaanbieders. Met het oog op wat er aan eten beschikbaar zou
zijn, wanneer de Haarlemmermeer totaal op zichzelf is aangewezen.
Inschrijven voor de workshops kan via de website van het Kunstfort.
Voor meer informatie: www.kunstfort.nl
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