
BELEEF  
Het Groene Weekend! 
4 & 5 juni 10.00-17.00 uur

In het weekend van 4 en 5 juni vieren we  
Het Groene Weekend. Voor iedereen toegankelijk 
en er is van alles te zien en te beleven. In Kunsthal 
Helmond maar ook buiten op het voorplein.

GRATIS  
TOEGANG 

buitenactiviteiten  

en Global Green  

Room



Op het plein voor de Kunsthal staan de Keet van de Energiekaravaan en een lekkere 
spetterwatertafel voor kinderen. Ook kunnen de kleine bezoekertjes heerlijk aan  
de slag met het maken van zaadbommetjes, die kan je thuis in de grond stoppen  
en dan groeit er vast en zeker een plantje uit. Lekkere trek en dorst gekregen?  
Laat je verwennen door de Proeverij van gezonde  
hapjes (vegan en vegetarisch) die  
KookCreatie met liefde voor je bereidt. 

Lever een stoeptegel in bij Kunsthal Helmond in ruil voor een gratis toegangs- 
kaartje en een plantje om het gat in je tuin mee op te vullen. Dat kan van  
1 t/m 6 juni. En bewonder tijdens Het Groene Weekend het resultaat van het 
project ‘Van Stoeptegel tot Kunstwerk’, gerealiseerd in samenwerking met de 
Gemeente Helmond. Met de ingeleverde tegels creëren we, in één weekend,  
een kunstwerk op het voorplein van de Kunsthal. De Helmondse kunstenaar  
Paul de Maat beschildert elke tegel. Samen vormen de tegels een floraal  
tableau. We maken bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik van  
milieuvriendelijke verf en duurzame materialen.

De Canadese kunstenaars Edward Burtynsky, Jennifer 
Baichwal en Nicholas de Pencier legden in meer dan twintig  
landen de voetafdruk van de mens op aarde vast, te zien in de tentoonstelling 
Antropoceen. De indringende foto’s op groot formaat, fascinerende video’s en 
indrukwekkende augmented reality installaties laten de invloed zien op aarde. In de 
Global Green Room, in de benedenzaal van de Kunsthal, staat met name deze vraag 
centraal: wat kun jij doen voor een betere wereld?

ANTROPOCEEN  
& GLOBAL GREEN ROOM

ENERGIEK ARAVA AN, ZA AD- 
BOMMETJES & VEGAN HAPJES

VAN STOEP TEGEL 
TOT KUNSTWERK

Museum Helmond / Kunsthal Helmond 
F.J. van Thielpark 7, Helmond, museumhelmond.nl

Met dank aan: Mondriaan fonds, Turing Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, FONDS21,
ZABAWAS, Gemeente Helmond, Canada, Driessen Groep en Kuijpers.

50% korting entree  tentoon- stelling


