Aan alle betrokkenen bij het project
HeuvellandBiënnale | BRIGHT ARTS

Bemelen, 18 februari 2020
Beste ,
Zoals u weet heeft het bestuur van stichting plateauKUNST afgelopen periode de haalbaarheid laten
onderzoeken van een tweejaarlijks evenement ‘HeuvellandBiënnale’ waarbij kunst in het landschap
centraal staat.
De geformeerde projectgroep heeft de afgelopen anderhalf jaar talloze gesprekken gevoerd met
kunstenaars, bestuurders, ondernemers, innovators en onderzoekers en daarbij louter enthousiasme
ontmoet over het ambitieuze plan, dat landschap en innovatie aan elkaar wilde koppelen, en zo via
kunstprojecten te verbinden met de samenleving.
Geleid door dit enthousiasme is gaandeweg zelfs de ambitie ontstaan om niet voor een (beperkte)
‘pilot’ te gaan, maar een volledige eerste editie, om zo meer overheden, fondsen en bedrijven te
interesseren voor een volwaardig project.
Maar helaas: de tot nu toe in het vooruitzicht gestelde budgetten blijken – hoewel op zichzelf
genereus - niet voldoende om de ambitie van een HeuvellandBiënnale door te zetten.
Het bestuur en de projectgroep hadden zichzelf een ‘go / no go’ moment opgelegd begin februari.
Daarbij is nu besloten af te zien van de verdere uitvoering de Biënnale.
Het onderzoek in het kader van de Europese LEADER subsidie voor plattelandsontwikkeling zal
worden afgerond middels een evaluatie/rapportage en verantwoording.
We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan ons onderzoek, door met ons het gesprek aan te
gaan of ons met hand- en spandiensten te ondersteunen.
Wellicht dat het opgeroepen enthousiasme - en de onderlinge contacten rond dit onderwerp - in de
toekomst nog kunnen leiden tot andere - kleinschaligere - projecten, waarbij kunst, landschap en
innovatie met elkaar en met de samenleving verbonden worden.
Namens het bestuur van Stichting plateauKUNST,

Wanda Reiff, voorzitter
bestuursleden: Marcella Pinckers | Peter Bijstra | Roos Hulscher

en namens de projectgroep HeuvellandBiënnale,
leden: Lukas van der Hijden | Ton Slits | Rinus van Dijk

Stg. plateauKUNST | Gasthuis 20 | 6268NN Bemelen | IBAN: NL29 SNSB 0928464518 t.n.v. Stg. plateauKUNST, Bemelen

