Persbericht
MOBIELE OPGEPIMPTE PARASOLLENTENTOONSTELLING IN TANTHOF
OOST EN WEST
De Lente-Parasollententoonstelling-Optocht is de finale van het kunstproject
Ikwoonintanthof. Een kunstproject in het kader van Kunst in de Wijken. Ruim 7 maanden
heeft een team onder leiding van kunstenaar Tonny van Sommeren 14 (kunst)projecten met
bewoners en winkeliers in Tanthof tot stand gebracht.
Op zaterdag 13 mei a.s. trekt een grote openbare parasollententoonstelling door de wijk
Tanthof in Delft. Om 12.30 uur wordt de aftrap gegeven door trommelaars van de Brede
School en de Band Zonder Maat bij het Winkelcentrum aan de Bikolaan waar op het
Bikoplein 80 parasollen ingeprikt staan. Deze opgepimpte parasollen zijn door bewoners
onder leiding van kunstenaars Erne Thuys, Wijbrand Luth, Joost Konings en Tonny van
Sommeren versierd. De parasollen zullen na afloop als geschenk door bewoners aan elkaar
doorgegeven worden. Jong en oud doet mee. Van De Border tot oma’s, vaders,

dochters en kleinkinderen!
Vanaf 14.00 uur worden deze parasollen onder begeleiding van de sambaband Sambalanço in
een grote Lente-Parasollententoonstelling-Optocht van West- naar Oost-Tanthof gedragen,
van het Winkelcentrum Bikolaan naar Winkelcentrum Dashof, waar de parasollen langs de
gehele balustrade opgesteld zullen worden.
In Winkelcentrum Dashof zal om 15.30 uur Lian Merkx, wethouder van Cultuur, Ik Woon In
Tandhof officieel afsluiten. De verfraaide betonnen paaltjes worden onthuld en het
Tanthoflied door kinderen van basisschool De Ark zal klinken. Het Tanthoflied is speciaal
voor deze gelegenheid gecomponeerd door studenten van de Hogeschool InHolland. Tevens
zijn er kraampjes van de diverse winkeliers van Dashof.
EXTRA EXTRA UITREIKING EERSTE SETJE KAARTEN VAN DE WIJK AAN LIAN
MERKX, OM 15.45! DAARNA KAN IEDEREEN EEN GRATIS SETJE KAARTEN
KRIJGEN VAN ‘KLIKPROJECT’ EN MIJN TANTHOF IN KAART’
Ter gelegenheid van dit afscheid krijgen bewoners van Tanthof een setje kaarten aangeboden
dat door kinderen en jongeren is gemaakt in het kader van het Klikproject en Mijn eigen
Tanthof in Kaart. De deelnemers hebben onder leiding van kunstenares Bernadette Palsma op
hun eigen manier Tanthof in kaart gebracht en hier zijn ansichtkaarten van gemaakt.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de Lente optocht in Tanthof op 13 mei om
15.30 uur in het Winkelcentrum Dashof aan de Dasstraat.
Voor meer informatie over het kunstproject Ikwoonintanthof kunt u contact opnemen met
Annet Thoms 06-12229739
Voor meer informatie over Kunst in de Wijken kunt u contact opnemen met de gemeente
Delft, vakteam CKE, Nathalie van der Hak, 06 24 26 96 81 of Marielle Bevers, 015 260 24
89.

