Persbericht, 23 juli 2012
UitAgenda Noord-Limburg verenigt kunst, cultuur en natuur
Precies in de vakantieperiode lanceert Noord-Limburg een complete UitAgenda op de
website www.liefdevoorlimburg.nl. Eén blik op het overzicht laat zien dat ‘zomeren en
nazomeren’ in deze regio volop genieten is: evenementen, natuur, kunst en cultuur. En
het aardige is, het kan eigenlijk allemaal tegelijk. Dus of je vakantie viert in NoordLimburg en alle tijd hebt, of een weekendje wandelt of fietst in de regio, je komt van
alles tegen om even bij stil te staan of wat langer te bekijken.
Exposities
De Floriade bij Venlo, die nog tot 7 oktober duurt, is een ware belevenis. Een zee van planten en
bloemen wordt afgewisseld met inspirerende paviljoens en verrassende sculpturen. Zoals het
fascinerende interactieve kunstwerk dat de wereld van het water verbeeldt.

Ook buiten de poorten inspireerde de wereldtuinbouwtentoonstelling kunstenaars. Zoals in Venlo,
waar in het Limburgs Museum de installatie Flower Power van Erwin Michielsen en Ger Hoebers
de aandacht trekt en op de gevel van Museum Van Bommel Van Dam een monumentale
wandschildering is te zien van Margriet Smulders.

Beelden in de natuur
In het Noord-Limburgse landschap is op meerdere buitenplekken kunst te bewonderen. Van de
beroemde kunstenaar Shinkichi Tajiri staan in Baarlo, waar hij jarenlang woonde, en in Venlo
permanente beelden; in Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden is momenteel een
tentoonstelling over zijn leven in Noord-Limburg.

Sevenum is een echte wandelgemeente, het uitgebreide Knopenlopen-traject rond het dorp
voert onder andere langs opvallende objecten van lokale kunstenaars. Een prachtige plek om te
bezoeken is Museum Het Petershuis in Gennep, met fraaie beeldentuin. Tot eind oktober zijn
hier werken te zien van glaskunstenaar Frank Biemans en bronsgieter Rob van den Broek. In het
Odapark in Venray zijn cultuur en natuur samengevoegd; zelfs in elkaar geschoven. Als je door dit
beeldenpark loopt word je als vanzelf omsloten door de natuur. En als je het pad van de natuur
volgt, komen de meest fantastische kunstwerken op je weg.

UitAgenda altijd dichtbij
Kijk voor gedetailleerde informatie over evenementen in Noord-Limburg op
www.liefdevoorlimburg.nl/uitagenda. De UitAgenda staat ook op de 75 iPunten in de regio en is als
App gratis te downloaden via iPhone/Android smartphones.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie en beeldmateriaal contact:
Stichting Promotie Noord-Limburg (SPNL), via Marieke Klosters tel: 06 53 37 17 89; e-mail:
mklosters@promotienoordlimburg.nl

