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* Zondag 23 oktober
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Suikermarkt
Vintage Festivalkmarkt

Suikerterrein EMT
Suikerlaan 6

* Zondag 30 oktober

Rondleiding in Wall House#2
Expositie Studio 202 Fahrenheit

Lutulistraat 17

foto: Christian Richters
Wallhouse #2

Wall House #2 is het enige ontwerp uit Hejduks vroege periode dat daadwerkelijk is gebouwd.
Oorspronkelijk werd het in 1973 ontworpen als woonhuis voor Ed Bye, toentertijd is het echter niet
uitgevoerd. Na de dood van Hejduk in 2000 is het op initiatief van de gemeente Groningen en enkele
private partijen gerealiseerd aan de westzijde van het Hoornsemeer, aan de Lutilistraat 17.
De rondleiding gaat over het gebouw als kunstobject, naar het ontwerp van John Hejduk. Architectuuren stedenbouwhistoricus Erik Dorsman leidt je rond.
Start:
14 uur (NL), 14.45 uur (NL), 15.30 uur (EN)
Deelname: maximaal 12 deelnemers per groep (vol=vol) *
Aanmelden: via wallhouse@groningermuseum.nl
Deelname: €3 (dit kun je voor aanvang met PIN betalen)
* Er zijn bij beide rondleidingen nog slechts enekele plaatsen beschikbaar!
In het Wall House is de tentoonstelling van de Groningse Studio 212 Fahrenheit te zien.
De toegang is gratis
L EVEN
Met het werk L EVEN verbeeldt Studio 212 Fahrenheit de betrekkelijkheid van het leven. Studio 212
Fahrenheit zegt hierover: “Deze lichtsculptuur van ademend licht herinnert ons er constant aan dat we
het beste uit onze tijd moeten halen. Als je je bewust bent van je eindigheid, ben je je ook bewust van
de waarde van het leven. We zijn kwetsbaar. Het verschil tussen leven en dood is slechts een
ademhaling.”
SIT!
De serie SIT! bestaat uit stoelen waarbij het ontwerp gebaseerd is op honden. De studie begon met het
observeren van de verschillende hondenrassen en houdingen. Vanuit hier ontstond het design. Zo
krijgt iedere stoel een eigen kleur, formaat en bewegingsbeeld.

Sit!, Studio 212 Fahrenheit, foto Roelof Bos
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Sit!, Studio 212 Fahrenheit, foto Roelof Bos
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Woensdag 2 november

Allerzielen in de Immanuelkerk

Op 2 november is het Allerzielen. Vanouds het moment waarop wij onze geliefden
gedenken die overleden zijn.
De Immanuelkerk aan het Overwinningsplein is geopend van 15.00 tot 19.00 uur.
U kunt in stilte een kaarsje aansteken bij het gedachteniskunstwerk.
U kunt in alle rust in de kerk verblijven of een kopje koffie drinken
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* Noteer vast in uw agenda
Vrijdag 4 november
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Muziekfilm ‘London Calling Live in Hydepark’
Bruce Springsteen & The E Street Band

