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>>KUNST MET LANDSCHAP<<

>>ART WITH LANDSCAPE<<

NIEUWSBRIEF #1- Aankondiging ARPIA 2012
kunstenfestival

NEWSLETTER #1 - Announcement ARPIA 2012 art festival

Deze zomer organiseert Arpia vzw voor het derde jaar op rij het ARPIA
kunstenfestival met De Oude Steenbakkerij te Sint-Lievens-Esse
opnieuw als dynamisch epicentrum. Drie weekends lang, van 25
augustus tot 9 september, kan je, naast het permanente kunst- en
wandeltraject, ook een bezoek brengen aan de tijdelijke tentoonstelling
binnen en rond de muren van De Oude Steenbakkerij.

This summer Arpia organises the third edition of the yearly ARPIA arts
festival, with once more the old brick kiln in Sint-Lievens-Esse as the
dynamic epicentre. During three weekends, from 25 August to 9
September, you can visit, besides the permanent outdoor art track that
is accessible the year through, a temporary exhibition inside and
around the walls of The Old Brick Kiln.

Invited artists 2012:
Masashi Echigo (JP) inauguration artwork !
Griet Dobbels (BE)/ Johan Opstaele (BE) / .R…L..
(LT/CH)

Artists permanent art track:
Christelle Fillod (FR)
Kari Joller (CH)
Marie-Hélène Elleboudt (BE)
Maarten Vanden Eynde (BE)
Agnes Meyer-Brandis (GER)
Bob Verschueren (BE)
Gilles Bruni (FR)
Rhodi Davies (UK)

Uitgenodigde kunstenaars 2012:
Masashi Echigo (JP) inhuldiging kunstwerk!
Griet Dobbels(B) / Johan Opstaele (B)/ .R…L.. (LT/CH)

Kunstenaars permanent kunsttraject:
Christelle Fillod (F)
Kari Joller (CH)
Marie-Hélène Elleboudt (B)
Maarten Vanden Eynde (B)
Agnes Meyer-Brandis (D)
Bob Verschueren (B)
Gilles Bruni (F)
Rhodi Davies (UK)

Artists of Sideways 2012:
Peter Ankh aka p.ankh (IT/ES) | Daniel Djamo
(RO) | Andrew Stuck (GB) | Misha Myers & Deirdre
Heddon (GB) | Susanne Kudielka & Kaspar Wimberley
(DE/UK) | Reg Carremans BE | Bram Thomas Arnold and
Eleanor Wynne Davis (GB) | Yana (RU) | Davide Tidoni
(IT) & Soundstormers | Lara Dhondt (BE) | Aifoon
(BE) | lekkermakery (BE)

Artiesten van Sideways 2012:
Peter Ankh aka p.ankh (IT/ES) | Daniel Djamo
(RO) | Andrew Stuck (GB) | Misha Myers & Deirdre
Heddon (GB) | Susanne Kudielka & Kaspar Wimberley
(DE/UK) | Reg Carremans BE | Bram Thomas Arnold and
Eleanor Wynne Davis (GB) | Yana (RU) | Davide Tidoni
(IT) & Soundstormers | Lara Dhondt (BE) | Aifoon
(BE) | lekkermakery (BE)

>>ARPIA 2012 also offers an extensive parallel program. During
the festival, The Old Brick Kiln is transformed into a temporary meeting
place with a pop-up bar with organic and regional products and a book
lounge about art and landscape. Who knows ARPIA, knows she/he can
expect to find inspiring guided tours, landscape walks and walks by
theme.
A little taste of what else is on the program this year:
ARPIA 2012 ART FESTIVAL
25/08 > > 09/09/2012 > >

>>ARPIA 2012 biedt natuurlijk ook een uitgebreid
nevenprogramma aan. De Oude Steenbakkerij wordt tijdens het
project omgeturnd tot een tijdelijke ontmoetingsplaats met een pop-up
bar met bio- en streekgebonden producten en een boekenlounge rond
kunst en landschap. Vaste waarden als rondleidingen en thema- en
landschapswandelingen zijn weer van de partij.

Alvast een voorproefje van wat er op het programma staat:
ARPIA 2012 KUNSTENFESTIVAL
25/08 > > 09/09/2012 > >
Elke ZATERDAG 14u – 18u
Elke ZONDAG 11u – 18u
Doorlopend:

> > Each SATURDAY 14h – 18h
> > Each SUNDAY 11h – 18h
Ongoing:
> The outdoor track of permanent artworks is put into
the spotlights
> Bar with local products
> Book lounge on art and landscape
> Temporary exhibition in The Old Brick Kiln
> Every Sunday at 11h a thematic landscape walk.
Groups, school visits and personalised guided tours:
with appointment, also possible outside the festival
period.

>>Weekend 25 & 26 / 08
Festive opening weekend with several workshops,
interventions, walks, performances, conversations and

> Het traject van permanente kunstwerken wordt in de
schijnwerpers gezet
> Bar met streekproducten waar men kan verpozen
> Boekenlounge rond kunst en landschap
> Tijdelijke tentoonstelling in De Oude Steenbakkerij
> Elke zondag om 11u thematische
landschapswandeling. Groepen, schoolbezoeken en
gepersonaliseerde rondleidingen: op afspraak, ook
mogelijk buiten de festivalperiode

tales for the young and old, in collaboration with the
Sideways 2012 artists caravan // Vernissage exhibition in
The Old Brick Kiln // Inauguration of permanent artwork
of Masashi Echigo

>>Weekend 25 & 26 / 08

The map is not the territory - Art happening of Griet
Dobbels ‘contour map drawing’ walk in the landscape //
Artistic intervention(s) within the theme of Open
Monuments Day: MUSIC, WORD, IMAGE // Focus on the
conversion of The Old Brick Kiln // Workshop, tales and
lectures around the exhibition inside

>>Weekend 1 & 2 / 09
Guided art walk // Lectures and workshop around the
indoor exhibitiong // Follow-up of Sideways2012

>>Weekend 8 & 9 / 09

Feestelijk openingsweekend met tal van workshops,
interventies, wandelingen, voorstellingen, gesprekken en
verhaalmomenten voor jong en ouder in samenwerking
met de internationale kunstenaars-karavaan van
Sideways 2012 // Vernissage binnententoonstelling //
Inhuldiging permanent kunstwerk van Masashi Echigo

>>Meeting Point :
The Old Brick Kiln, Kauwstraat 103, Sint-Lievens-Esse,
Herzele, Belgium - GPS: 50.85764 - 3.91830

>>Weekend 1 & 2 / 09
Kunstwandeling // Lezingen en workshop rond de
binnententoonstellingg // Opvolging Sideways2012

>>Weekend 8 & 9 / 09
The map is not the territory - Kunst happening van Griet
Dobbels – het al wandelend tekenen van een
hoogtelijnenkaart in het landschap // Artistieke
interventies binnen het thema van Open
Monumentendag: MUZIEK, WOORD, BEELD Focus op
herbestemming steenbakkerij // Workshop, verhalen en
lezingen rond de binnententoonstelling

So mark these weekends in your agenda and stay informed via
www.arpia-art.be and Arpia’s facebook page.

>>Meeting Point :
De Oude Steenbakkerij, Kauwstraat 103,
Sint-Lievens-Esse, Herzele, België - GPS: 50.85764 3.91830
Noteer dus alvast deze weekends in je agenda en blijf op de hoogte via
www.arpia-art.be en Arpia’s facebook pagina.

>>Arpia 2012 – Call for walkers participating at the art
happening of Griet Dobbels
THE MAP IS NOT THE TERRITORY
Walkers drawing a living contour line in the landscape of Herzele.
Participate at an artwork and draw together with a large group of
people a living contour line in the landscape of Herzele on the 9th of
september. The whole happening will be followed and recorded by a
helicopter. A physical map is drawn in the landscape and so the map
changes the landscape…

>>Arpia 2012 – Call for volunteers

>>Arpia 2012 - Oproep – Wandelaars voor de kunst
happening van Griet Dobbels
THE MAP IS NOT THE TERRITORY

Would you like to assist one of our artists? Do you want to help us
spreading the message of ARPIA by putting up the poster or diffusing
flyers? Maybe you’d like to tend the bar during one of the festival
weekends? We are always in search of enthusiastic volunteers to join
the ARPIA-team. So please don’t hesitate to contact us: info@arpiaart.be

Al wandelend een levende hoogtelijn tekenen in het landschap van
Herzele. Neem deel aan een kunstwerk op zondag 9 september en
teken al wandelend een levende hoogtelijn in het landschap van
Herzele. De hele actie wordt gevolgd en vastgelegd vanuit een
helikopter. Een fysieke kaart wordt getekend in het landschap,
waardoor de kaart het landschap verandert…

>>Arpia 2012 - Oproep – Vrijwilligers
Heb je zin om één van onze kunstenaars te assisteren? Wil je mee de
boodschap van ARPIA uitdragen en wens je affiche uit te hangen of
flyers te verspreiden? Help je graag één van de festivalweekends om
de bar open te houden? Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers om het ARPIA-team te versterken. Geef dus zeker een
seintje: info@arpia-art.be

>>Info: Arpia vzw >> +32 (0)479 21 42 95 >> www.arpia-art.be >> info@arpia-art.be >> facebook or join our group here

