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Kunsttentoonstelling	  in	  prachtige	  Rosenhaege	  Gardens	  
met	  werk	  van	  Tineke	  Thielemans	  
	  
Op	  de	  grens	  met	  Nederland	  en	  Duitsland,	  in	  de	  stilte	  van	  het	  coulisselandschap,	  ligt	  Rosenhaege	  Gardens.	  
Helemaal	  in	  the	  middle	  of	  nowhere,	  in	  de	  buurtschap	  Kotten	  bij	  Winterswijk.	  Liefhebbers	  van	  tuinen	  en	  het	  
Engelse	  landleven	  kunnen	  er	  hun	  hart	  ophalen.	  In	  de	  tuinen	  is	  een	  kunsttentoonstelling	  te	  bezichtigen	  met	  
onder	  andere	  werk	  van	  de	  Bennekomse	  beeldend	  kunstenaar	  Tineke	  Thielemans.	  
	  
Data	  en	  prijzen:	  
De	  tuinen	  op	  Rosenhaege	  zijn	  van	  1e	  paasdag	  tot	  1	  oktober	  geopend.	  De	  entree	  voor	  de	  tuinen	  met	  
kunstentoonstelling	  bedraagt	  	  €	  3.50	  p.p.	  Kinderen	  gratis.	  Het	  geld	  wordt	  gebruikt	  om	  de	  
onderhoudskosten	  voor	  de	  tuinen	  te	  betalen.	  
	  
Over	  Tineke	  Thielemans	  :	  
Tineke	  Thielemans	  wil	  met	  haar	  beelden	  de	  mensen	  verbazen,	  hun	  verbeelding	  activeren	  en	  ze	  aan	  het	  
denken	  zetten.	  Een	  andere	  wereld,	  een	  bijzondere	  wereld,	  dat	  zie	  je	  als	  je	  naar	  haar	  werk	  kijkt.	  Een	  wereld	  
die	  kwetsbaar	  en	  gevoelig	  is,	  maar	  tevens	  een	  wereld	  waar	  je	  glimlachend	  naar	  kijkt.	  Ze	  dicht	  dieren	  
eigenschappen	  toe	  die	  ze	  misschien	  niet	  bezitten,	  maar	  die	  zij	  er	  in	  ziet	  of	  er	  bij	  voelt.	  In	  haar	  dierenfiguren	  
verwerkt	  zij	  menselijke	  elementen.	  Thielemans	  won	  in	  2011	  de	  publieksprijs	  tijdens	  Kunst	  trifft	  Kohl	  in	  
Munster	  (Duitsland).	  
	  
	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.tinekethielemans.nl	  
	  
	  

Noot	  voor	  de	  redactie:	  
Voor	  meer	  informatie	  en/of	  beeldmateriaal	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Tineke	  Thielemans	  op	  
telefoonnummer	  0318-‐416656	  of	  06-‐12355354	  of	  e-‐mailen	  naar	  info@tinekethielemans.nl	  
	  


