
Etappe 4

Wijhe tot Zwolle

95   Elementair 
geweten

In Oene vindt een driedimen-
sionaal theaterspektakel 
plaats. Een voorstelling 
die de kijker laat voelen, 
ruiken en denken over 
milieuvraagstukken.

24.06 en 23.09
Theatertuin van 
Fantasietheater Kaleidoscoop, 
Oene
fantasietheaterkaleidoscoop.nl 

96 105   Lint van tuinen 
langs de 
IJsselvallei

Opentuinweekend: 
Landschapstuin Hofstede Het 
Holt, De Verborgen Tuinen van 
Bert Loman, de Roode Hoeve, 
De Buitenhof en Beeldentuin 
De Schoppert.

02.09— 03.09
ijsselbiennale.nl

97 104   Dichter op de 
IJssel

Acht poëzievoordrachten 
op markante plekken langs 
de IJssel van gevestigde én 
geselecteerde dichters uit 
poëziewedstrijd IJsselbiënnale. 
Vaak gecombineerd met 
muziek en kunst.

Weekenden in juli, augustus en 
september
van Doesburg tot Hattem
dichteropdeijssel.nl

98   Wijhe in de ban 
van manden

Wijhe wordt getooid met kleur-
rijke manden als verwijzing 
naar de voormalige manden-
industrie. Met extra activitei-
ten op de 2e en 4e dinsdag 
van de maand. Daarnaast is er 
een expositie in de Heemtuin.
 
27.06, 1 1.07, 25.07, 08.08, 
22.08 en 12.09
Heemtuin en centrum Wijhe
olstenwijhe.nl

99   Kozakken aan de 
IJssel

Het Wijhes Museum toont de 
historie van de Kozakken. Hoe 
staken de Kozakken in de 19e 
eeuw de IJssel over?

14.06—24.09
Wijhes Museum, Wijhe
historischeverenigingwijhe.nl

101   Water

Sjoerdtje Hak, Erica Hyatt en 
Loek Coopmans laten zich 
in hun kunst inspireren door 
water in deze tentoonstelling 
bij Kunst en Cultuurroute 
Schelle Oldeneel. 

14.06—30.06
Hogeschool Windesheim
Campus 2-6, Zwolle

107 Wolven en edel herten op de pont!

Het kernpunt van dit migratieproject is de 
functie die de rivier de IJssel inneemt in het 
natuurbeheer van de aangrenzende provincies, 
Gelderland en Overijssel. Om deze barrière 
te slechten, vraagt het kunstenaarsduo aan 
bezoekers, die het pontje ‘t Kleine Veer tussen 
Hattem en Zwolle gebruiken, hen te helpen met 
deze bijzondere migratie. 

Er zijn 300 cortenstalen silhouetten van wolven 
op stokken, die van Overijssel naar de Veluwe 
gebracht moeten worden. Andersom vragen de 
kunstenaars de bezoekers om 300 cortenstalen 
hertengeweien op stokken, van west naar oost 

op het pontje mee te nemen om ze daar in het 
Overijsselse landschap neer te zetten. Per 
middag zullen er ongeveer 50 herten en 50 
wolven via het pontje overgezet worden. 

Iedereen die vooraf een wolf en/of edelhert 
heeft gekocht mag hem zelf overvaren. 
Natuurlijk krijg je de wolf en/of edelhert na 
afloop van de IJsselbiënnale thuisgestuurd.

Elke zondag in juli en augustus
‘t Kleine Veer (Hattem – Zwolle)
FB: IJSSELBIENNALE2017 Migratie via 't Kleine 
Veer, Hattem-Zwolle

Kunstenaarsduo SCHAAP&HAJEE vraagt de bezoeker 
van de IJsselbiënnale te helpen bij de migratie van 600 
wolven en edelherten.  De IJssel vormt een natuurlijke 
barrière voor de edelherten op de Veluwe, die naar 
het oosten willen. De wolven, die vanuit Duitsland 
inmiddels in Oost Nederland al enkele malen de grens zijn 
overgestoken, komen niet verder dan de IJssel.

100     Tentoon stelling Water 
Zomer Expo 2017 in 
Kasteel Nijenhuis

1 1 1     Filmverbinding tussen 
Zwolle en Kampen

Sculpturen van de ZomerExpo 
met het thema ‘water’ zijn 
te zien in de beeldentuin 
en de tuinzaal van Kasteel 
het Nijenhuis, op nog geen 
15 kilometer van Zwolle. De 
prachtig bewaard gebleven 
havezate is de tweede locatie 
van Museum de Fundatie. 
In het kasteel zelf worden 
tekeningen en aquarellen van 
Werner Tübke geëxposeerd. 
In de beeldentuin is verder 
werk te zien van Karel Appel, 

David Bade, Jan Ronner, Tom 
Claassen, Pino Castagna, 
Eugène Dodeigne, Dora Dolz, 
Alfred Hrdlicka, Igor Mitoraj, 
Ossip Zadkine, Zhou Brothers, 
Charlotte van Pallandt, 
Ronald A. Westerhuis, Joseph 
Klibansky en vele anderen.

14.06—31.08
Kasteel het Nijenhuis,
Heino/Wijhe
museumdefundatie.nl

De tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum Zwolle 
vertelt over de relatie van 
Zwolle met de IJssel. De 
IJssel was een belangrijk en 
aantrekkend element voor 
de handel in de omgeving 
van Zwolle. Kunstenaar Arjen 
Boerstra maakt op uitnodiging 
van de IJsselbiënnale een 
tocht over de IJssel en verkent 
het gebied tussen Zwolle en 

Kampen. Met zijn camera 
legt hij deze verkenning vast. 
De film die het eindresultaat 
toont, is gedurende de 
IJsselbiënnale in Stedelijk 
Museum Zwolle en in Kampen 
te zien en legt zo een nieuwe 
verbinding.

14.06—24.09 
Stedelijk Museum Zwolle
stedelijkmuseumzwolle.nl

Met trots verwelkomt het 
Stedelijk Museum Kampen 
deze zomer topstukken 
uit de maritieme collectie 
van het Rijksmuseum 
Amsterdam. Deze 
tentoonstelling sluit aan 
op de Internationale 
Hanzedagen en het thema 
‘Water verbindt’. Naast 
deze tentoonstellingen 
toont het Stedelijk 
Museum Kampen werk 

van beeldend kunstenaar 
Couzijn van Leeuwen, 
bekend geworden door 
zijn werken in karton. De 
Gemeentelijke Expositie-
ruimte Kampen toont werk 
van de genomineerde 
kunstenaars van de 
Kunstprijs Kampen 2017. 
 
14.06—24.09
Stedelijk Museum Kampen
stedelijkmuseumkampen.nl

114     Het Rijks aan de IJssel, enkele hoogte punten  
uit de Nederlandse maritieme geschiedenis

102   Gemaal Veluwe & 
Pouwel Bakhuis

Waterschap Vallei en Veluwe 
geeft in Gemaal Veluwe en 
Pouwel Bakhuis voorlichting 
over de werking van gemalen 
en de hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld. 

01.09 en 09.09
Gemaal Veluwe & Pouwel 
Bakhuis Wapenveld
ijsselweide.com/excursies 

103   Water, bedreiging 
en weldaad

In bezoekerscentrum Vrieze’s 
Erfgoed leert de bezoeker 
alles over de invloed van de 
IJssel op het gebied rondom 
Wapenveld. 

14.06—09.09
Bezoekerscentrum Vrieze’s 
Erfgoed, Wapenveld
vriezeserfgoed.nl

109   Bol op de IJssel

Op een aantal windstille 
momenten zal kunstenaar 
Frans van de Vrande als  
pop-up performance een 
grote blauwe bol laten  
drijven in de IJssel.

Vlakbij veerpont tussen Zwolle 
en Hattem
FB: Bol over de IJssel

110   WaterExpo 2017

Museum De Fundatie biedt 
het podium aan de zesde 
editie van ZomerExpo waarbij 
kunstenaars zich  
lieten inspireren door het  
thema 'water'. 

14.06—31.08
Museum De Fundatie, Zwolle
museumdefundatie.nl 

112   Kunstwerk van 
klei

Kunstenaar Wilma Wilbrink 
toont een kunstwerk gemaakt 
van rivierklei uit de IJssel bij 
Zwolle op twee locaties.

14.06—05.08 
Vreugdehoeve Zwolle
1 1.08—24.09 
Provinciehuis Zwolle
wilmawilbrink.nl

115   Stationshal 
Kampen

De IJsselbiënnale presenteert 
zich tijdens de Internationale 
Hanzedagen in de oude 
stationshal in Kampen.  
Met onder andere werk van 
Arjen Boerstra.

15.06— 18.06
Oude stationshal, Kampen
ijsselbiennale.nl

De IJssel: door velen 
bewonderd en verbeeld. 
Jan Voerman sr. was 
dé IJssel schilder en hij 
heeft zijn liefde voor het 
IJssellandschap uitgebreid 
getoond aan het publiek. Het 
Voerman Museum Hattem 
laat deze zomer zijn werk 
zien en dat van heel veel 
kunstenaars na hem: Jan 
Voerman jr., Jan Kleintjes, 
Freek van de Berg, Wim van 
Assen, Johan Meeske, Dick 
van Heerde, Sjoerdtje Hak 
en nog veel meer. Het wordt 
een prachtige verzameling 
IJsselgezichten in vele 
gedaantes. 

Daarnaast is er in het Voerman Museum Hattem 
tijdens de IJsselbiënnale het fotoproject ‘De 
IJsel toen en de IJssel nu’ te zien van Leo 
Lamboo en Kees van Eijsden. Zij nemen de 
Verkade albumplaatjes van Jan Voerman jr. als 
uitgangspunt voor hun project waarbij ze de 
locaties aan de IJssel anno 1916 en het heden 
tonen. Het Voerman Museum Hattem dankt zijn 
naam aan de schilders Jan Voerman sr, bekend 
van de prachtige IJsselgezichten en mooie 
wolkenluchten en Jan Voerman jr, bekend van 
de Verkade albumplaatjes. Daarnaast heeft het 
museum een collectie schilderijen van Jo Koster. 
Van de Hattemse beeldhouwster Bé Thoden van 
Velzen zijn er diverse beelden. Naast beeldende 
kunst bezit het museum ook een historische 
collectie van de stad Hattem waaronder zeer 
unieke archeologische vondsten. Zoals de 4000 
jaar oude Veluwse klokbekers.
 
14.06—24.09
Voerman Museum Hattem
voermanmuseumhattem.nl

113     Beeldhouw kunst en 
de IJsselbiënnale op 
Landgoed Anningahof

De prachtige natuur in het rivierenlandschap 
van de IJssel is gedurende 2 dagen het 
decor van de Kunst & Cultuurroute Schelle 
Oldeneel. Een route van 6 km met bijzondere 
verzamelingen, historische boomgaarden en 
een verhalenverteller over het leven met de 
rivier de IJssel. Tevens openen kunstenaars en 
verzamelaars de deuren van hun atelier of zijn 
op uitnodiging te gast bij bewoners uit Schelle 

Oldeneel. Kinderen van 4 tot 16 jaar worden 
uitgenodigd deel te nemen aan schilderlessen, 
waarbij het resultaat geëxposeerd wordt op een 
centrale plek in het gebied.

23.06—24.06
Start route: De Nieuwe Bierton, Schelle Oldeneel
buurtvereniging-schelle-oldeneel.nl

Landgoed Anningahof heeft 
een jaarlijks wisselende 
tentoonstelling van heden-
daagse beeldhouwkunst op 
een uniek beeldenpark. De 
uitgestrekte waterpartijen 
en de grote diversiteit aan 
bomen en struiken maken het 
ruim 5,5 hectare grote park 
tot een bijzondere plek waar 
de combinatie van cultuur en 

natuur heel opmerkelijk is. 
Zes kunstenaars van de 
IJsselbiënnale tonen ook werk 
in Landgoed Anningahof: Maze 
de Boer, Groenewoud / Buij, 
Marieke de Jong, Paul Segers, 
Tanja Smeets en Levi van Veluw.

14.06—24.09
Landgoed Anningahof, Zwolle
anningahof.nl

108     Kunst & Cultuurroute Schelle Oldeneel

106 ‘Ode aan de IJssel’ 

Jan Voerman sr.

Kevin van Braak
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