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Winnend kunstwerk tuin
Het Huis van Waalre
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Geachte leden van de raad,

Wij willen u informeren over de kunstwerken voor Het Huis van Waalre.

De stuurgroep MFG heeft opdracht gegeven aan de werkgroep Kunst om
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kunstwerken te laten vervaardigen voor Het Huis van Waalre en een prijsvraag uit te
zetten voor een spreuk bij de hoofdingang.

1. Ontwerpopdracht kunstwerk voor

de tuin van Het Huis van Waalre

Ongeveer vanaf de zomervakantie hebben wij een prijsvraag uitgezet voor het maken

van een ontwerp voor een kunstwerk voor de tuin van Het Huis van Waalre. De
ontwerpers dienden hiervoor onder andere een maquette en een motivatie aan te
leveren. Het winnend ontwerp ontvangt een bedrag van € 5.000,-.
Embargo winnaar tot 6 december 16.00 uur
Er zijn 20 maquettes aangeleverd. De werkgroep Kunst heeft één winnend
kunstwerk gekozen. Dit is geworden: Jasper van Aarle met zijn kunstwerk "Wende"

Alle kunstenaars zijn inmiddels geïnformeerd. Op 6 december volgt een
tentoonstelling van alle maquettes voor de kunstenaars die hebben deelgenomen.
Vervolgens wordt diezelfde dag via een officieel persmoment de winnende
kunstenaar bekend gemaakt (zie bijlage voor het persbericht). Het kunstwerk laat
de gemeente door een metaalbewerker vervaardigen.

2. Trap in foyer
In de foyer van Het Huis van Waalre komt een kunstwerk op de glazen bewanding
aan de zijkanten van de trap. Op de trap zijn herkenbare voorstellingen van Waalre
zichtbaar. De opdracht wordt uitgevoerd door bureau Volle Kracht in Eindhoven. De
trap is aan het einde van dit jaar klaar.
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3. Portret koning
Voor de raadzaal hebben wij kunstenaar Hanneke Hielkema opdracht gegeven een
portret van de koning te maken. In het kunstwerk zijn details zichtbaar van het leven
van de koning. Bijgaand maakt zij een collage van de details in het schilderij. De
kunstwerken zijn aan het einde van dit jaar klaar.

4.

Spreuk hoofdingang

Team communicatie heeft een opdracht voor inwoners uitgezet voor het bedenken
van een spreuk bij de hoofdingang. Inmiddels heeft de werkgroep Kunst unaniem
een winnende spreuk gekozen. Deze wordt op 2 januari 2018 bekend gemaakt. De
spreuk krijgt een plaats op de muur in de hal naast de hoofdingang.
Wij hopen u met deze brief voldoende te informeren
Hoogachtend,
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drs. J.W. Brenninkmeijer
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