


Programma Kick-off bijeenkomst

1. Voorstelronde aanwezigen

2. Presentatie IJsselbiënnale door Mieke Conijn

3. Presentatie Activiteitenprogramma door Arjuna Huis in 't Veld

4. Vragen 

5. Netwerken bij de borrel



Ruimte voor de Rivier



Referentieprojecten: 
Beaufort / Emscherkunst



Concept IJB
Thema: impact van klimaat-
verandering op ons landschap



IJsselbiënnale, uitgangspunten:

•Kwalitatief hoogwaardig kunstproject

• Laagdrempelig 

•Maatschappelijk relevant thema

• Samenwerking / verbinding 

• Toekomst IJsselvallei



Internationaal cultureel evenement
Rheden – Kampen (130 km route)

1. Internationale buitententoonstelling
25 tot 30 kunstwerken 
(landschap, erfgoed, water, Hanzesteden)

2. Rijk gevarieerd flankerend 
programma 'Nevengeul’

3. Inhoudelijk verdiepend programma:
IJB specials, IJsselcongres



























Thema IJB23: 

aarde / bodem / grond



GRONDTONEN



GRONDTONEN

LUISTEREN NAAR DE AARDE



IJsselvallei

IJssel



internationale buitententoonstelling
- 120 kilometer fietsroute langs de rivier
- 25/30 kunstwerken 

IJsselvallei

Het 2023 thema is 
aarde/grond/bodem
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internationale buitententoonstelling
- 120 kilometer fietsroute langs de rivier
- 25/30 kunstwerken 

fietsetappes
los of gekoppeld te fietsen

IJsselvallei

De etappes worden echt rondjes vanaf 
de startpunten, aan elkaar te 
koppelen.

IJssel



internationale buitententoonstelling
- 120 kilometer fietsroute langs de rivier
- 25/30 kunstwerken 
- 12 x IJB specials

IJB startpunten (3/4)
- Informatie & verkooppunt
- Horeca
Nevengeul:
• Groepsexpo kunstenaars uit regio
• Activiteiten / optredens

- Podiumkunsten

fietsetappes
los of gekoppeld te fietsen

Podiumkunsten langs de IJssel

IJsselvallei

Culturele instellingen 
- Flankerend programma

IJssel



Nevengeul



Naam: Nevengeul

Nevengeulen bepalen voor een groot deel het natuurlijke 
karakter van een rivier en zijn van grote invloed op de 
diversiteit aan planten en dieren. 

Door de geringere diepte en lagere stroomsnelheid, de 
wisselende oevers en zandbanken, is er onder andere meer 
ruimte voor op de bodem levende organismen. 

Een nevengeul is daardoor een belangrijke schakel in het 
rivier-ecosysteem.



Nevengeul brengt dynamiek

IJB wil verbinden: daarom samen

Naast buitententoonstelling een rijk flankerend 
programma

• NIEUW: groepstentoonstellingen op startlocaties

• NB: Informatie over podiumkunsten op een ander 
moment



In groepstentoonstellingen samenhang 
door thema ‘Grondtonen’

ter inspiratie 

Tekst over thema

Gedicht Ischa den Blanken

Associaties over invalshoeken:

• Aarde – landschap, leven (macro)

• Bodem – wortels, worteling (meso)

• Grond – cyclus, oogst (micro)



Groepstentoonstellingen 
op 3 prominente startlocaties

1. Binnen: Centrale Harculo, Zwolle

2. Binnen: Turnhal, Ellecom

3. Buiten: in gesprek met 
informatiecentrum Den Nul



Locatie
Centrale Harculo
Zwolle



Locatie
Turnhal
Ellecom



Locatie
Infocentrum
Den Nul
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Wat wij bieden:

1. Tentoonstellingsplek op prominente locaties

2. Samenstellen en inrichten van groepstentoonstelling

3. Vergoeding

4. PR / publiek

5. Eventueel vergunningstraject
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Wat we vragen:

1. Beeldende kunst (in brede zin)

2. Focus op kunstenaars uit regio

3. Link met de IJssel, thematiek en/of titel

4. Recent werk

5. Kunstwerken hang-/staklaar aanleveren

6. Suppoosten bij tentoonstelling



PR & Communicatie vanuit IJB

1. Reisgids

2. Website

3. Activiteitenagenda

4. Landelijke, regionale en lokale media

5. Sociale mediakanalen (volg/deel/like!)

6. Inzet mediapartners

7. Samen versterken!



Proces aanmelden Nevengeul

• November - Kick-offbijeenkomsten
• December - inschrijfformulier open op 

website
• Begin januari – belangstelling laten weten
• Half februari 2023 - Deadline indienen 

activiteit



Proces aanmelden Nevengeul

• November - Kick-offbijeenkomsten
• December - inschrijfformulier open op 

website
• Begin januari – belangstelling laten weten
• Half februari 2023 - Deadline indienen 

activiteit
• Begin april - definitieve keuze kunstenaars + 

Indienen definitief PR-materiaal

• juni – brengen werk / inrichting groepsexpo’s
• 17 Juni tot en met 17 september 2023 

IJsselbiënnale
• Eind september – ophalen werk



Hulplijn IJsselbiënnale

1. Vragen? Laat het ons weten!

2. Er komt een contactpersoon per locatie.



Contact/vragen/informatie

Team Nevengeul:

• Coördinator Activiteitenprogramma Arjuna Huis in 't Veld

• Anke Heezen, Marianne Firet, Annet van Mazijk

nevengeul@ijsselbiennale.nl

mailto:nevengeul@ijsselbiennale.nl

