Valkenburg aan de Geul, 11 maart 2015

Persbericht

nijntje art parade bij Château St. Gerlach
Vrijdag 13 maart, wordt een nieuw beeld van de nijntje art parade feestelijk onthuld bij
Château St. Gerlach. Dit vindt plaats om 15.30 uur, voorafgaand aan de officiële opening
van de kunsttentoonstelling Kunst in Valkenburg (KiV). Tussen 14 maart en 23 maart is het
nijntje-beeld tijdelijk te bezichtigen in het park van Château St. Gerlach.
De nijntje art parade is een expositie die plaats zal vinden in 2015 ter ere van de 60e
verjaardag van nijntje, de bekendste figuur uit de wereldberoemde prentenboeken van Dick
Bruna.
Om 60 jaar nijntje te vieren, is aan 60 kunstenaars gevraagd om een 1.80 meter hoog
beeld van nijntje te decoreren. Kunstenaars uit verschillende disciplines hebben zich
hiervoor door de wereld van nijntje laten inspireren en het resultaat is bijzonder. De
beelden van de nijntje art parade zijn vanaf 1 mei tot 30 september 2015 te zien op
verschillende binnen- en buitenlocaties in Nederland en Japan. Eén nijntje is te bezichtigen
in het park van Château St. Gerlach.
Het doel van deze beeldenparade is, behalve mensen te laten genieten van de prachtige
creaties, een bewustzijn te creëren bij jong en oud, dat niet ieder kind dezelfde kansen
krijgt en dat het volgen van onderwijs kansen schept. Na afloop van de nijntje art parade
zal er een veiling plaatsvinden, waar de beelden geveild zullen worden ten bate van
onderwijsprojecten van UNICEF.
Meer informatie over de nijntje art parade is te vinden op www.nijntjeartparade.nl
Onthulling nijntjes
Vanaf 4 maart jl. wordt dagelijks een nijntje-beeld onthuld. Vrijdag 13 maart om 15.30 uur
wordt bij Château St. Gerlach de 11e nijntje onthuld door Marja Kerkhof, Managing Director
van Mercis (het bedrijf dat de belangen behartigt van Dick Bruna) en Camille Oostwegel.
Nijntje zal tijdelijk tussen 14 en 23 maart te bezichtigen op het landgoed van Château St.
Gerlach. Vervolgens keert nijntje terug op het landgoed van 1 mei tot 30 september 2015.
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