
  

 BOSCH nieuwsbrief 3 

Arnhem Art en meer in de kunstsociëteit 

Woensdag 26.05 starten we de kunstsociëteit met een korte presentatie door 

Anneke Ingerwersen over de installatie Nachtschattentheater die zij in het 

kader van Gast #1 , een project van de GBK,  in de etalages van het pand van 

het voormalige Aspects (Arnhem) heeft gerealiseerd. Direct daarna heeft Frank 

van der Weide een gesprek met Tamara Oosterlaar over o.a. Arnhem Art , 

Art-impact, Vario Mundo en haar tijd bij de gemeente Arnhem. Na de pauze is 

de beurt aan Pieter Cornelissen die dan opnieuw, maar dit keer uitgebreider een 

persoonlijke  selectie laat zien uit het beeldarchief dat hij in de loop der jaren 

rond allerlei kunst- en cultuurgebeurtenissen heeft opgebouwd. De bijeenkomst 

van woensdag 09.06 zal grotendeels in het teken van de nieuwe plannen van 

G.A.N.G. en bijvoorbeeld SHOWROOM ARNHEM staan. Voorafgaand 

introduceert Yvonne Zijp kort de volgende exposant en de verdere planning in 

de fotogalerij. 

 Aanvang kunstsociëteit BOSCH steeds 20.30 uur en entree gratis. 

 Arnhems Muziek Platform / AMP 

Na het muzikale geweld van donderdag 20.05 j.l. zal het er op de AMP-avond 

van 27.05 waarschijnlijk iets „rustiger‟ aan toe gaan. Op het programma dan 

twee optredens: voor de pauze Jenny Thiele  (singer-songwriter) en na de pauze 

Badz String Quartet met “jazz experimental”. Aanvang zoals altijd 20.30 uur 

en de entree bedraagt 5,-. Voor meer informatie over het programma van 27.05 

en het programma in juni kunt u terecht op www.arnhemsmuziekplatform.nl  

 Muziek op zaterdagavond en zondagmiddag. 

Op zaterdag 29.05 start om 21.00 uur in de zaal van BOSCH een kleine serie 

van muziekoptredens, met ‘pop’ als algemene en tegelijkertijd brede noemer. 

De serie wordt mogelijk nog uitgebreid met een programma op de vrijdagavond, 

terwijl de vrijdagavond mogelijk ook als alternatief gaat gelden voor het geval 

het Nederlandse elftal in een van de finales van het WK speelt. Voor dit moment 

staan er optredens gepland voor zaterdag 29.05, zaterdag 26.06, zaterdag 03.07 

en zaterdag 10.07. Voor het definitieve programma en de verdere data zie 

www.boscharnhem.nl   

http://www.arnhemsmuziekplatform.nl/
http://www.boscharnhem.nl/


  

Op zondag 30.05 start voor de 20
ste

 keer PARK OPEN in park Sonsbeek, dit 

keer met een cyclus van 12 muziekmiddagen, aanvang 14.00 uur, slot rond 

17.00 uur (zie verder: www.parkopen.nl) . In de maanden juni en juli is er na 

elke PARK OPEN een ‘afterparty’ in BOSCH met kleinere optredens van 

bijvoorbeeld singer-songwriters of bands. Bij mooi weer op het terras of in de 

terrastuin, bij minder weer in het café van BOSCH. De eerste „after party‟ staat 

 geprogrammeerd voor zondag 30.05 en daarna elke zondag tot  en met zondag 

18 juli (daarna zomersluiting BOSCH).  Aanvang in principe steeds vanaf 17.00 

uur, maar ook even afhankelijk van het programma van PARK OPEN zelf. 

Entree gratis. 

 BOSCH en boeken 

In een wisselende opzet met de ene keer een programma met meerdere gasten en 

een volgende keer misschien slechts een (hoofd-)gast doen op vrijdag 11.06 en 

vrijdag 09.07  literatuur en poëzie hun intrede bij BOSCH. In samenwerking 

met boekhandel Hijman en Arends en met Hanneke Nagel als centrale 

presentator besteden we in een gevarieerd programma aandacht aan nieuwe 

boeken en aan individuele auteurs en dichters, maar zullen er bijvoorbeeld ook 

muziekoptredens door singer-songwriters plaatsvinden. Basisentree bedraagt 6,-. 

Aanvang steeds 20.30 uur.  

Het definitieve programma van vrijdag 11.06 en vrijdag 09.07 wordt zo snel 

mogelijk op de site geplaatst worden en zal in ieder geval in een volgende 

nieuwsbrief gepubliceerd worden.  

  

Voor meer informatie: www.boscharnhem.nl 

 

http://www.parkopen.nl/

