Activiteiten STLO in 2011-2014
De STLO heeft sinds de start van het initiatief aangegeven wat de doelstelling was met de tuin en
globaal welke activiteiten voorzien waren in de tuin. In de loop van de jaren heeft zich ontwikkeld
tot hetgeen er nu plaatsvindt. Hierbij is de tuin, met informele toestemming, sinds 2013 meerdere
zondagen in het zomerseizoen (medio april-september) per jaar geopend geweest voor activiteiten.
Iets wat in de jaren daarvoor niet altijd het geval was. Over het algemeen komen enkele tientallen
(20-80) bezoekers op een activiteit af, bij regen is dat altijd wat minder. Op een filmavond en het
zigeunerorkest zijn dat er iets meer dan honderd. In het verleden maakte de tuin ook eenmalig
deel uit van de kunstroute. Vanwege de enorme toeloop van bezoekers, ongeveer 500 personen,
(de tuin was gratis toegankelijk) waardoor het in de tuin te druk was en ook het parkeren
problemen veroorzaakte is de STLO gestopt met de kunstroute.
Hierna wordt (in hoofdlijnen) aangegeven welke activiteiten de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden in de tuin. Vrijwel de meest activiteiten vinden slechts een deel van de dag plaats.
De muziekoptredens vonden meestal plaats in het forum maar met slecht weer in de tenten. Een
enkele keer vond het optreden door de hele tuin plaats of op het grasveld nabij de ingang.

2011
april

opening tuin met kunstexpositie
(percussie/klankschalen)

met

kunstenaars

april-juli

kunst in de tuin

mei

cultuurhistorische wandeling en met uitleg (in tuin en omgeving)
lezing over bodem

juni

verhaal / lezing
muziek, zigeunerorkest

juli

muziek, Arnhems klarinetten koor
muziek, optreden van leerlingen van 't Venster
rondleiding tuin met uitleg over bessen
opening kunstexpositie met kunstenaar(s)

juli-september

kunst in de tuin

augustus

muziek, muzikaal duo
muziek , viool en gitaar, (van barok tot Spaanse muziek)

september

muziek programma (muziek en natuur)

en

muziek

2012
april

opening tuin met kunstexpositie met kunstenaarslezing en muziek
(muzikaal duo, Spaanse en Braziliaanse muziek)

april-juni

kunst in de tuin

mei

filmavond (samen met Filmhuis Oosterbeek)
muziek, door flamencogitarist (ook klassieke muziek)
muziek, acapella zanggroep

juni

muziek, liefdesliederenkoor
opening kunstexpositie met kunstenaars en muziek optreden (Braziliaanse
muziek)
muziek, zigeunerorkest
verhalenverteller

juni-juli

kunst in de tuin

juli

muziek, Nederlands Jeugd Strijk Orkest
rondleiding tuin met uitleg over bessen
lezing
lezing met muziekfragmenten

augustus

opening kunstexpositie met kunstenaars en muziek optreden
muziek, Nederland Jeugd Orkest

augustus-september

kunst in de tuin

september

muziek, Bernulpus kinderkoor en dameskoor uit Doorwerth (acapella)
muziek, Arnhems mannenkoor
Airborne herdenking met verhalen, gedichten, muziek en dans
workshop labyrint lopen
verhalen over De Oorsprong en kinderprogramma

2013
april

opening tuin met kunstexpositie met kunstenaars, verhalen en muziek
(percussie/klankschalen)
rondleiding door tuin met verhalen over De Oorsprong
verhaal van schrijver/journalist over de Tulpenbollengekte (1636-1637)

april-juni

kunst in de tuin

mei

5 mei; Vrijheid vertaald in muziek, (akoestisch) beelden, dans en
gedichten
muziek, trio van het Amerikaanse levenslied
filmavond (samen met Filmhuis Oosterbeek)
rondleiding tuin met high tea (2 dagen)
muziek, Arnhems Symphonie orkest

juni

muziek, Rijnstad Operette (theater koor)
opening kunstexpositie met kunstenaars en muzi(e)k(ale verhalen en
theater) (solist)
muziek, zigeunerorkest
verhalenverteller
muziek, trio (Amerikaanse akoestische muziek)

juni-juli

kunst in de tuin

juli

rondleiding tuin met verhalen en eten
kinderprogramma met verhalen
rondleiding tuin met uitleg over bessen
rondleiding tuin met uitleg over de tuin en De Oorsprong

augustus

opening kunstexpositie
Braziliaanse muziek)

met

kunstenaars

en

muziek

(Spaanse

muziek, flamencogitarist, en eten
verhalen en muziektheater
muziek, trio (Cubaanse muziek)
filmavond (samen met filmhuis Oosterbeek)
augustus-september

kunst in de tuin

september

muziek, Oosterbeeks jeugdkoor
muziek, acapella zang
thema bijeenkomst goed of fout, lezing en beelden over het thema
muziek, duo (gitaar en zang)

en

2014
april

opening tuin met kunstexpositie met kunstenaars, verhalen en muziek
(Ierse muziek)
Paasprogramma (theater) en kinderprogramma
verhaal van schrijver/kweker

april-juni

kunst in de tuin

mei

lezing over lekkernijen
lezing en muziek, solist (gitaarmuziek)
workshop tekenen
muziek, duo (gitaar en zang)
filmavond (samen met Filmhuis Oosterbeek)

juni

opening kunstexpositie met kunstenaars en muziek (duo, gitaar en zang)
muziek, trio (Cubaanse muziek)
rondleiding tuin met high tea
muziek, zigeunerorkest
muziek, trio (Amerikaanse akoestische muziek)
muziek, Musings Ensemble (experimentele muziek)

juni-juli

kunst in de tuin

juli

lezing en muziek (akoestisch)
muziek, (akoestisch)
lezing
muziek, duo (zang en gitaar)

augustus

opening kunstexpositie met kunstenaars en muziek (Spaanse muziek)
lezing / muziek programma
muziek, duo (gitaar en zang)
muziektheater, duo
filmavond (samen met filmhuis Oosterbeek)

augustus-september

kunst in de tuin

september

muziek, koor
theatervoorstelling (3 dagen)

