Uitnodiging
Save the Opening
Date
IJsselcongres 20 september in Deventer
23 juni opent de allereerste
editie
de IJsselbiënnale.
Met van
het IJsselcongres
sluiten wij de IJsselbiënnale af;
een zomer
cultuur
in de
IJsselvallei
De gemeente
Doesburgvol
en stichting
IJsselbiënnale
nodigen
u van harte uit!

Vrijwilligers, organisatoren, kunstenaars, theatermakers, muzikanten, beleidsmakers,
bestuurders, sponsoren, vrienden, boeren, schippers én natuurlijk de IJsselvallei bewoners
Het congres verkent de langetermijn-wateropgave als gevolg van klimaatverandering met de daarmee
bouwen aan de IJsselbiënnale 2017. Samen geven we het feestelijke startsein voor een
samenhangende
om de kwaliteit en identiteit van het landschap van de IJsselvallei te behouden en
mooie
zomer vol kunstopgave
en cultuur.

te versterken.

Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom op de IJsselkade van Doesburg. Uitkijkend over de IJssel
wordt een kleine proeverij geserveerd van het rijke activiteitenprogramma dat deze zomer
IJsselbiënnale
te zien
is langs de IJssel.

Naar aanleiding van de ingrepen in het kader van Ruimte voor de Rivier, nodigde de IJsselbiënnale kunstenaars

Vervolgens
worden
de kunstenaars
de bezoekers voorgesteld
die in de eerste
weken
uit hun visie
op de
invloed van aan
klimaatverandering
op het landschap
te tonen:
van poëtische droombeelden
van juni de kunstwerken langs de IJssel hebben gebouwd. Deze kunstroute met 26
tot utopische toekomstvisies. De kunstwerken staan op bijzondere locaties in het fraaie IJssellandschap en
kunstwerken is te zien langs de 100 kilometer lange fiets- en wandelroute door onze mooie
in de Hanzesteden.
Zo meandert de kunstroute van de IJsselbiënnale, met 26 kunstwerken, langs de mooiste
Hanzesteden
en uiterwaarden.

rivier van het land. Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma van musea, culturele instellingen en

Na de
officiële openingshandeling
zijnmaakt
er Foodtrucks,
is de bar
open
en klinkt
kunstenaars
uit de IJsselvallei,
de IJsselvallei
deze
zomer
de plek om te zijn.
er muziek langs de IJssel!

e
aanloop
het
worden bewonersgesprekken georganiseerd met als doel gedeelde kernwaarden
,
WeIn
zien
u graagnaar
op de
23congres

van het landschap te identificeren. Deze waarden worden met de bewoners in een atelier vertaald in

Wilt u zich aanmelden via ons Facebook event of via info@IJsselbiennale.nl
ruimtelijke principes. Bewoners worden zo betrokken bij de nieuwe langetermijn-strategie en de ruimtelijke
door een reply op deze mail.

uitwerking van de duurzaamheidstransities. Deze aanpak kan een voorbeeld zijn voor de andere rivieren.

Mieke
WeConijn
leggen nu de basis voor die strategie met zo veel mogelijk betrokken partijen samen: waterschappen,
Directeur
provincies, natuur- en landschapsbeheerders en ingenieursbureaus.
Ellen Mulder
Gemeente
Doesburg
Bijdragen
worden geleverd door o.a.

•
•
•
•

Kim Wilkie, auteur van de Thames Landscape Strategy
Eric-Jan Pleijsters, Lola landscape architects, auteur ‘Dijken van Nederland’
Jori Wolff, landschapsarchitect Staatsbosbeheer
Adriaan Smeenk, Waterschap Vallei en Veluwe

Programma
Opening

Middagvoorzitter is Annemieke Nijhof, CEO advies- en ingenieursbureau Tauw.
De River Award wordt uitgereikt door Nelly Kalfs, Hoofd Ingenieur Directeur
Rijkswaterstaat Oost Nederland.
Locatie:
IJsselkade Doesburg

Het congres richt zich op professionals uit de vakgebieden waterbeheer,
landschapontwerp en gebiedsontwikkeling.

Aanmelden: congres@ijsselbiennale.nl
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

17.30
18.00
18.20
18.30
19.00
19.30
20.30

Georganiseerd door

In samenwerking met

Wij nodigen u uit voor de afsluiting
van de IJsselbiënnale met het
IJsselcongres
De Gasfabriek
Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer
Inloop 13.00 uur, start congres 13.30 uur
afsluitend drankje vanaf 17.30 uur

Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Stuurgroep IJssel
Het Oversticht
BPD
Gemeente Deventer
Gemeente Zutphen

Gemeente Lochem
Gemeente Voorst

Gemeente Heerde
Gemeente Epe

Landschap Overijssel
Staatsbosbeheer

Gemeente Zwolle

Gemeente Kampen

Gemeente Rheden

Saxion

IJsselkade open

Start ‘proeverij
activiteitenprogramma’
Kunstenaars IJsselbiënnale
2017
Officiële openingshandeling
op de IJssel
Foodtrucks, wijnbar en
live-muziek
Excursie kunstwerk Marieke
de Jong
Einde

Staatsbosbeheer
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Drents Overijsselse delta
Waterschap Rijn en IJssel

