Zuidtangent

Overige activiteiten
Zomertentoonstelling: Rob Sweere; Silent Sky Project
Herfsttentoonstelling: Thom Puckey
Aritist in residence april tot juli: Dik Box

Routebeschrijving:
Uitstekend bereikbaar met de Zuidtangent, de snelle
buslijn vanaf NS station Haarlem of Schiphol.
Zie voor een routebeschrijving www.kunstfort.nl
Within easy reach by public transport from Schiphol
Amsterdam Airport (20 min.)

HAARLEM

Kunstfort terrein geopend dinsdag t/m zondag van 10-22 uur
Historische tentoonstelling en buiten kunstwerken dinsdag t/m zondag van 10-22 uur
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Restaurant ’t Fort
Muurschilderijen van Nina Bovasso

N 201

Verder te zien
Buiten kunstwerken: Hans van Houwelingen, Johan Rumpt, Maura Biava, Simone de
Groot, Tom Claassen, Serge Verheugen, Jurgen Bey, Transparadiso, Oscar Prinsen,
Ives Maes, Duro Toomato en Dik Box

Afslag Haarlem Zuid
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Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een centrum voor actuele kunst en maakt onderdeel uit van
de Stelling van Amsterdam. Deze oude verdedigingslinie rondom de hoofdstad dateert uit
het eind van de 19e eeuw, en is door het bijzondere karakter uitgeroepen tot Unesco-monument. Het fort herbergt naast tentoonstellingsruimtes en (gast)ateliers voor kunstenaars,
ook een restaurant met vergaderruimtes. Vijfhuizen ligt aan de ringvaart tussen Haarlem
en Hoofddorp.
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Openingstijden: vrijdag t/m zondag 13:00 - 17:00 uur
Informatie en routebeschrijving op www.kunstfort.nl

Het Kunstfort organiseert voor het bedrijfsleven
inspirerende workshops voor leidinggevenden en hun
medewerkers. Tevens beschikt het Kunstfort met zijn
restaurant over vergaderfaciliteiten en ruimtes voor
productpresentaties.
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KUNSTFORT BIJ VIJFHUIZEN centrum voor actuele kunst
Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen, T: 023-5589013

HOOFDDORP

Lettuce field van Helmut Dick

Collage voorkant:
Eric Groes
Ontwerp kaart:
Michael Kolf - PICADIA

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

DOLLY

DOLLY

Tentoonstelling | Het project Dolly bestaat uit een
groepstentoonstelling met kunstenaars die zich engageren
voor een betere directe leefomgeving, en drie ‘groeiprojec-

You Say You Want A Revolution

						
Lettuce field van Helmut Dick

						
						

ten’ die plaatsvinden op het buitenterrein van Kunstfort bij
Vijfhuizen.

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world

17-4 t/m 26-6 2011

Vragen over natuur en landbouw in relatie tot de verstede-
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lijking van de Haarlemmermeerpolder, vormen het uitgangspunt voor deze tentoonstelling: Wat doet de transformatie
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van het landschap met ons; van oorspronkelijk vrije natuur

4

tot recreatiegebied, en het verdwijnen van landbouwgrond
voor voedselvoorziening? Wordt het binnenkort nodig

5

om opnieuw zelfvoorzienend te leven in een verstedelijkt

Opening: zondag 17 april, 15.00 uur – 18.00 uur

gebied? En wat kunnen (groene) kunstprojecten betekenen

(Restaurant na afloop geopend)

voor de eigen leefomgeving?
Met het uitgebreide tentoonstellingsproject Dolly willen wij

Deelnemende kunstenaars:

laten zien dat kunstenaars juist vandaag - in tijden van eco-

Helmut Dick (D/NL), Annechien Meier (NL), Stadtimkerei Finger (D)
Beebox van kunstenaarsduo Stadtimkerei Finger

nomische crisis en cultureel debat – aansluiten bij artistieke
tradities die maatschappelijke betrokkenheid centraal stellen.

Curator:

6

Holger Nickisch i.s.m. Saskia Monshouwer

De specifieke setting van het Kunstfort biedt daarvoor een
buitengewoon geschikte omgeving.

Graag nodigen wij u uit voor het nieuwe seizoen van het Kunstfort.

Activiteitenprogramma | Het activiteitenprogramma bestaat uit kunstenaarsontmoetingen, film-

Pandertuinen van Annechien Meier

Dit voorjaar opent Kunstfort bij Vijfhuizen met de tentoonstelling Dolly -You say you want a revo-

avonden, workshops, rondleidingen en andere activiteiten.

lution. Deze tentoonstelling, die zowel in de expositieruimte als op het acht hectare grote buiten-

Gasten zijn o.a. het kunst en architectuurcentrum Stroom

terrein zal plaatsvinden, gaat over landbouw, landschap en ecologie. Via verschillende kunstenaars-

Den Haag, het natuur en milieucentrum Haarlemmermeer

bijdragen wil het Kunstfort insteken bij de discussies over mogelijke duurzame alternatieven voor

en deelnemende kunstenaars.

landbouw en energievoorziening.

Voor data en informatie zie: www.kunstfort.nl
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