Persbericht / KORTE VERSIE
ZON OP ZUID
Arnhem Zuid nodigt je uit op 14 en 15 mei 2011: Kunstmanifestatie Zon op Zuid.
Op 18 heel verschillende locaties is de afgelopen maanden gewerkt aan een kunstproject.
Bewoners creëerden, samen met professionele kunstenaars verrassende muziek, dans,
video, beeldende en theaterproducties op locatie. Pak je fiets en kom de brug over om je te
laten rondleiden in dit onbekende stuk Arnhem: Arnhem Zuid, waar het bruist van de kunst.
Programma zie www.zonopzuid.nl
Initiatief van Kunstbedrijf Arnhem/Kunst in de wijk. Info Lies Joosten, zonopzuid@gmail.com

Persbericht / LANGE VERSIE
Kunstmanifestatie ZON OP ZUID 14 & 15 mei 2011 / Zon op Zuid betovert Arnhem Zuid
Dans, rap, drums, sprookjes, theater, glaskunst, landschapsverandering… De komende
weken betoveren verschillende kunstenaars samen met buurtbewoners van 18 locaties in
Zuid hun omgeving. Een weekend lang wordt Arnhem Zuid in de schijnwerpers gezet. Het
publiek uit Arnhem en omstreken is van harte welkom om op de fiets dit onbekende
stadsdeel te verkennen en de verborgen talenten van haar bewoners te bewonderen. Voor
een reisgids en huurfietsen wordt gezorgd.
Zon op Zuid, initiatief van Kunstbedrijf Arnhem/afdeling Kunst in de wijk, met ondersteuning
van de gemeente, woningbouwcorporaties en partners uit de wijken is al maanden bezig in
de Arnhemse wijken De Laar, Elderveld, Rijkerswoerd, Schuytgraaf, Vredenburg,
Kronenburg en Holthuizen. De resultaten zullen op verschillende locaties op zaterdag 14 en
zondag 15 mei vanaf 11 uur ‘s morgens tot 24 uur ‘s avonds te beleven zijn. Een greep uit
het aanbod:
In de wijk Kronenburg krijgt u een warm onthaal met verhalen en videoportretten van
bewoners.
In Elderveld drumt een straatpercussie orkest de buurt bij elkaar, wordt een videoclip van de
Elderveld geshowed en er wordt een mysterieus glazen kunstwerk onthuld. Ook is er een
speciale locatievoorstelling met hoogbejaarde bewoners van de serviceflat.
In Schuytgraaf hebben buren hun muziekinstrumenten afgestoft en is een buurtensemble
opgericht, schoolkinderen bouwden een raket om Achter Die Zon te vliegen en iedereen
wordt uitgenodigd om bij de nieuwe buren achter de gordijnen te kijken terwijl elders een
heel gebouw op bijzondere wijze wordt versierd door de bewoners.
In de Laar ontstaan nieuwe vakantiebestemmingen en vertellen bewoners hun verhaal in een
locatie theatervoorstelling. Rijkerswoerd krijgt een eigen klankensymphonie en een
gezamenlijke tuin wordt van een kunstwerk voorzien.

In Vredenburg worden op twee locaties heel bijzondere ontmoetingen met de natuur mogelijk
gemaakt en de Vrijstaat aan de Frieslandsingel heet u van harte welkom om kennis te
komen maken met de Sinti en kampers cultuur en hun meeslepende muziek.
Kortom: de zon gaat op en straalt in Arnhem Zuid: het spettert en bruist van de kunst op 14
en 15 mei. Programma: www.zonopzuid.nl info: Lies Joosten zonopzuid@gmail.com
Deelnemende locaties en kunstenaars:
ELDERVELD: Aalsmeerhof & Martin Gort percussie // Wijdenespad & Dougle-G hiphop //
Warmondpad & Frederik Rombach glaskunst // Serviceflat Gorinchemstraat Paula Walta
Dans + Jorike Kroon muziek (beeldenddanstheater Telder)
DELAAR Millwegflat & Stilbuitenruimte beeldend // Brabantsingel & Krista Burger beeldend //
Aagtekerkesingel & Anouk de Bruijn theater + Machiel Zwart keramiek
RIJKERSWOERD Mahatma Gandhiweg & Daphne Questro zang+ Koen van Baal muziek //
Polderdrift & DOETinkunstencultuur beeldend
VREDENBURG/HOLTHUIZEN Loppersumhof & Rob Sweere beeldend // Drentesingel &
Korneel Jeuken beeldend // Frieslandsingel & burobuurvrouw grafisch ontwerp
KRONENBURG Croydonplein& Albert Hoex theater // Schepen te Boeckoppad & Maartje
Timmermans video
SCHUYTGRAAF Koperslagersveste + Aalmoezenierserf & Ilse Evers danstheater // Groene
Erven & Meia van Houten muziek // Boomkwekerserf & Barbara Recourt beeldend //
Basisschool de Arabesk & Dennis Gunsing beeldend
REiSBOEK Yoeke Nagel & Ontwerp Ruim
PROJECTLEIDING Lies Joosten & Francoise Braun

Project van Kunstbedrijf Arnhem, met dank aan: Gemeente Arnhem,
Wijkplatforms Elderveld, Schuytgraaf, de Laar en HVKR,
Cultuur&Ondernemen, Vivare, Portaal, Volkshuisvesting, Oranje Fonds, Prins
Bernhard Fonds Gelderland, Drukkerij Gelderland, Mantel fietsen, Gelredome, SLAK, Atelier
23, deelnemende locaties en partners.

