
Officiële opening 
Beeldentuin Het Nieuwe ABG

Zaterdag 19 september 2015

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

In het glooiende landschap achter Het Nieuwe ABG 
sieren prachtige beeldhouwwerken de Beeldentuin: 
een openlucht galerie, waar diverse kunstenaars uit 
de regio hun werk exposeren. Dit is het resultaat van 
een bijzondere samenwerking tussen tanteLouise- 
Vivensis en Expo Thuis. De Beeldentuin biedt de kun-
stenaars gelegenheid hun werk letterlijk in de open 
ruimte te exposeren, in het centrum van Bergen op 
Zoom. Voor de bewoners van het Nieuwe ABG is het 
een ontmoetingsplek om te genieten van schoonheid 
en rust.

Na een wat wisselvallige zomer, begint de tuin nu 
eindelijk groen te kleuren en is het moment daar 
om de Beeldentuin officieel te openen voor Bergen 
op Zoom. Graag nodigen wij u uit op zaterdag 19 
september 2015. Vanaf 13.30 uur bent u van harte 
welkom in het restaurant van Het Nieuwe ABG, waar 
om 14.00 uur de officiële opening plaatsvindt. 

Daarna krijgt u volop gelegenheid om te genieten 
van de levendige beeldentuin, waar u onder andere 
‘artist in residence’ Gerard Fransen aan het werk kunt 
zien. Als eerste kunstenaar neemt hij zijn intrek in 
de daarvoor speciaal bestemde container, om daar 
de komende tijd onder de neus van bezoekers een 
beeldhouwwerk vorm te gaan geven.  

Bovendien kunt u zich laten leiden langs de werken 
die te zien zijn bij de tijdelijke kunstexpositie in het 
oude ABG. Deze expositie, die in samenwerking met 
Arsis tot stand is gekomen, biedt de bezoeker een 
veelzijdigheid aan kunstuitingen, van sculpturen tot 
schilderijen. 

Uiteraard met feestelijke hapjes en drankjes! Kortom, 
een exclusieve middag, waarbij u met alle zintuigen 
kunt komen cultuurproeven! Graag tot dan. 

Met vriendelijke groet,

J.L.L. Pelgrims  Hendrik Boot  
Raad van Bestuur Voorzitter Expo Thuis 

Zaterdag 19 september 2015
13.30 tot 18.00 uur

 
Het Nieuwe ABG  

Van Dedemstraat 13 
Bergen op Zoom


