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Beste wensen voor 2023
Natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe
jaar. Ook komend jaar veel aandacht voor
lezingen en de kunst- en cultuurroutes. En
hopelijk ook weer veel aandacht binnen 
CollectieGelderland, zie verderop. Verder
volgt de Stichting nauwlettend het project
elektriciteitskastjes van de gemeente
Arnhem, dit gaat nog een vervolg krijgen.
Hoe dan ook, de Stichting blijft zeer actief. 

Kunst- en cultuurroutes
Na Rijkerswoerd in september j.l. is per 15
december j.l. Arnhem-West (Heijenoord /
Lombok en Klingelbeek e.o.) live. Vredenburg /
Kronenburg wordt momenteel getest en
Alteveer / Cranevelt is uitgebreid onderwerp
van gesprek. Ook zijn de eerste contacten met
het Arnhemse Broek gelegd. Met de gemeente
Arnhem vinden oriënterende gesprekken plaats
over een drietal themaroutes.

CollectieGelderland
Sinds medio 2020 is de Stichting een van de
ruim 80 leden van CollectieGelderland. Onder
de leden o.a. ook het Kröller-Müller, CODA,
Museum Arnhem en Museum More. In totaal
staan er meer dan 600.000 objecten op de site,
hiervan ruim 1.500 van de Stichting. Elk
kwartaal heeft de Stichting circa 700 bezoekers
en staat daarmee qua bezoekersaantallen elk
kwartaal in de top 15.
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Vraagbaak
Regelmatig wordt de Stichting benaderd met
het verzoek om informatie over een specifiek
kunstobject. Bijv. kortgeleden door Museum
Beelden aan Zee, dat zocht naar specifieke
informatie over het beeld 'Warrior with Shield'
van Henry Moore in de tuin van Museum
Arnhem. Museum Arnhem moest het antwoord
schuldig blijven. Idem de gemeente Arnhem.
Maar de Stichting kon uitsluitsel geven.

Verhaal van Gelderland
Begin 2019 tekende de Stichting als eerste
organisatie het convenant voor het 'Verhaal
van Gelderland'. Ruim 100 Gelderse
organisaties op het gebied van historie,
cultuur en kunst deden dit eveneens. Het
eindresultaat, een 4-delig boekwerk over de
geschiedenis van Gelderland, is in november
2022 in het Huis der Provincie Gelderland
gepresenteerd.

Deze e-mail is verstuurd aan theobrink@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u arnhemsekunst@gmail.com toe aan uw adresboek.
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