
IJsselbiënnale 

Vandaag, vrijdag 18 juni, start de IJsselbiënnale! Thema van deze editie is 

de impact van het klimaat op ons landschap. Drie maanden lang zijn er 

direct langs de IJssel 26, vaak levensgrote kunstwerken te zien. Van 

Doesburg tot Zwolle zijn de hele zomer tal van activiteiten zoals 

rondleidingen, lezingen van de kunstenaars, muziek, tentoonstellingen, 

wandelingen, workshops en theater. Dat gebeurt in de uiterwaarden, bij 

sluizen, op landgoederen en in de karakteristieke Hanzesteden.  

Startpunt en routekaartverkoop 

Het officiële startpunt van de IJsselbiënnale is de Harculo Centrale in 

Zwolle. Daarnaast zijn ook Meadow op het Deventer Stadsstrand en het 

Hampshire Hotel ’s Gravenhof in Zutphen startpunten. Hier zijn de reisgids 

en routekaart van de IJsselbiënnale verkrijgbaar. De routekaart is 

noodzakelijk om je weg te vinden naar ieder kunstwerk en de reisgids zit 

bomvol informatie over de kunstwerken en het landschap onderweg. Beide 

zijn ook verkrijgbaar via de website van de IJsselbiënnale. 

Voor de Hoven: 

Het kunstwerk aan de Vliegendijk op de hoek met de Scheurweide. 

In en rond de monumentale IJsselstroom -Vliegendijk 16 Zutphen kunnen 

bezoekers zich gedurende de IJsselbiënnale, van 19 juni tot en met 19 

september op zaterdag en zondag tussen 11:00 en 17:00 uur , laven aan 

een unieke combinatie van natuur en cultuur: 

de tentoonstelling ‘Momentum’ van Elise van der Linden met sculpturen, 

foto’s en een video installatie. Voor haar beeldend werk laat Elise zich 

leiden door het vaak onopgemerkte verloop van de dingen. De tijd brengt 

een constante spanning tussen verandering enerzijds en de menselijke 

neiging tot het vasthouden aan wat was anderzijds. In het continue proces 

van opbouw tot afbraak schuilt voor Elise de schoonheid, kracht en 

kwetsbaarheid van de mens. 

Daarnaast: 

Voorstellingen in De IJsselstroom gedurende de IJsselbiënnale 

Quartet Quinetique met betoverende ‘Zonsondergangsconcerten’  

19 juni, 9 juli en 14 augustus  

Duo Leeghwater met verfrissend theater ‘Halte Pompstation’ en ‘Dwalers’  

26 juni, 22 augustus  

Chris & Timo met unieke ‘TimeLapse’ video & minimal Musica op 10 juli. 

 

Aanmelden kan via cultuur@deijsselstroom.info 

 

Info op zie Facebook De IJsselstroom en www.deijsselstroom.info/cultuur 
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