PERSBERICHT
Lichtsculpturen vanaf de sixties tot nu
LIVE muziek en poëzie
in het Kunstfort bij Vijfhuizen
tijdens de Nacht van de Nacht
24 oktober 19:00-21:00 uur
NU TE ZIEN: Herfsttentoonstelling LICHTJAREN

Buiten is het donker - binnen is het LICHTJAREN
live programma 24 oktober van 19:00 tot 23:00 uur.
Rondom het fort is het donker maar binnen kun je dwalen tussen de lichtsculpturen van de
bijzondere tentoonstelling LICHTJAREN. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement,
georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties, om aandacht te vragen voor het donker.
In Restaurant ’t Fort branden de kaarsjes en kun je onder het genot van een hapje en drankje
wegdromen op muziek en poëzie. Het thema van de avond is DONKER & LICHT, dat natuurlijk
geweldig aansluit bij herfsttentoonstelling LICHTJAREN. Maak een nachtwandeling op het
donkere buitenterrein van het Fort, rooster marshmallows boven een knapperend vuurtje en
bekijk de sterrenhemel eens vanaf het dak van het fort.
De curatoren van LICHTJAREN John Prop en Loes Diephuis geven gratis rondleidingen en
vertellen je meer over de lichtinstallaties en -sculpturen want er schuilt ook poëzie in tlbuizen.
Met poëzie en voordrachten van Carin van Riessen, P.M. Delèfre, Willemien Spook, Willem
Brand en Riet van Schie. Muziek van P.M.Delèfre & De Verwarde Rockers, Troubadour Carst
Terhorst, Grey Lotus en Muziek Poëzie.
-----------------------Datum en tijd: 24 oktober van 19:00 tot 23:00 uur
entree € 2,- (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Parkeren is GRATIS
Restaurant het Fort is de hele dag geopend tot einde manifestatie.
LICHTJAREN is vanaf 4 oktober t/m 6 december 2015 te zien in het Kunstfort bij Vijfhuizen
Geopend: woensdag, zaterdag en zondag van 13:00-17:00u.
LICHTJAREN komt tot stand met steun van: Stroom Den Haag | J.C. Ruigrok Stichting | Prins
Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland | Gemeente Eindhoven | Gemeente Haarlemmermeer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(niet voor publicatie)
Noot voor de redactie : voor meer informatie over de tentoonstelling
LICHTJAREN kunt u contact opnemen met: info@kunstfort.nl
Tel: 023- 558 90 13
Website Kunstfort: www.kunstfort.nl
Beeldmateriaal is te downloaden via http://www.kunstfort.nl/algemeen/pers

