Kunst in aardappelschuren, beeldenroute en Escher langs de Oudebildtdijk
In het kader van Potatoes go Wild, onderdeel van het programma van
Culturele Hoofdstad 2018, exposeren 44 kunstenaars uit ‘de vier Frieslanden’
in Noord-Europa langs de Oudebildtdijk in zeven aardappelschuren en in
tuinen. De kunstenaars hebben zich laten inspireren door de landelijke
omgeving. Verschillende disciplines van beeldende kunst uit West Friesland,
Fryslân, Ost Friesland en Nord Friesland zijn er te bewonderen.
Als beeldenroute staan er verspreid langs de Oudebildtdijk ongeveer 30
grote sculpturen, voornamelijk in de voortuinen van de monumentale
boerderijen.
Eén schuur is ingericht als “Binnen Beeldentuin”. Hier is het kleinere werk te
zien van de beeldhouwers die buiten in de Beeldenroute exposeren.
Een deel van de tentoonstelling zal van 3 augustus t/m 28 oktober 2018
getoond worden in Leer in Schloss Evenburg.
Naast de kunst is ook het akkerbouwbedrijf zelf te bezoeken en zijn er interessante presentaties. Een
unieke kans om een keertje op het erf en in de prachtig ingerichte schuren van de boerderijen een
kijkje te nemen.
Langs de beeldenroute liggen ook de
graanvelden met Escher tekeningen. Van
29 juni t/m 8 juli zijn er een aantal te
bewonderen vanuit het reuzenrad tussen
St. Annaparochie en Nij Altoenae.
Op 30 juni voert ook de 3e Midseumer
Môlnkoier langs de schuren, de
beeldenroute, de Escherwerken in het
graan en bloeiende aardappelvelden.
Kortom genoeg reden om de komende
tijd de langste straat van Nederland, de
Oudebildtdijk, te bezoeken. Allen van
harte welkom!

Deelnemende akkerbouwbedrijven:
Familie Bierma
Roodpad 3
Familie v/d Schaar-Miedema Oudebildtdijk 60
Familie Hoogland-Kruse
Oudebildtdijk 201
Familie Schuiling
Oudebildtdijk 287
Familie de Jong
Oudebildtdijk 487
Familie Hoogterp
Oudebildtdijk 771
Familie Houtsma
Oudebildtdijk 1088

Oudebildtzijl
Oudebildtzijl
St. Annaparochie
St. Annaparochie
St. Annaparochie
St. Annaparochie
Westhoek (binnen beeldentuin)

Wanneer ?
De exposities in schuren zijn te bezoeken t/m 15 juli. GRATIS

ENTREE

Openingstijden:
weekdagen van 13.00 – 17.00 uur, zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
 De beeldenroute langs de dijk is t/m 10 september te bewonderen
 3e Midseumer Môlnkoier: 30 juni, zie voor meer info en opgave: www.demolenloop.nl
 Escher op ’t Bildt, juni/juli, reuzenrad 29 juni t/m 8 juli

