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Fototentoonstelling ‘Bomen in Beeldspraak’ op De Hoge Veluwe 

 

HOENDERLOO – Op vrijdag 10 juli is de officiële opening van de expositie ‘Bomen in Beeldspraak’, 
met foto’s van Mark Kohn en gedichten van Myrte Leffring en Vicky Francken. De tentoonstelling 
van bijzondere boomschorsfoto’s is deze zomer te zien midden in de natuur van Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe. 
 
‘Bomen in Beeldspraak’ is een samenwerkingsproject van fotograaf Mark Kohn en dichters Myrte 
Leffring en Vicky Francken. Gefascineerd door de gedachte dat planten, net als wij, met elkaar 
kunnen communiceren, begon Mark Kohn in 2017 aan zijn project Trees that Bark, een zoektocht om 
andere levensvormen in het bos een gezicht te geven, door het fotograferen van boomschorsen. 
Beide dichters hebben bij iedere boom een gedicht geschreven en wekken zo de geheimen van het 
bos tot leven. 

De vrije natuur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is bij uitstek geschikt als expositieruimte voor 
deze unieke tentoonstelling. De combinatie van kunst en natuur sluit goed aan bij de visie van de 
stichters van het Park; Anton en Helene Kröller-Müller.  
 
Kijken, lezen of luisteren 
Wandelend op het pad achter het Museonder, komen bezoekers zeventien houten frames tegen. In 
elk frame hangen twee foto’s met bijbehorende poëzie. Lees het gedicht of scan de QR-code om de 
dichters te horen voordragen. De outdoor fototentoonstelling is tot 18 september te zien, op de 
wandelroute achter het Museonder in het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 

Kijk voor meer informatie en de complete activiteitenagenda op www.hogeveluwe.nl. Voor meer 
achtergrondinformatie over het project ga naar www.kohn.nl/bomen. 

  

Noot voor de redactie: 

Voor beelden in hoge resolutie: 
www.kohn.nl/Bomen-in-Beeldspraak-Persmap.zip 
 
Wilt u de opening bijwonen, dan kunt u zich tot vrijdag 10 juli 11.00 aanmelden.  

Wenst u meer informatie of wilt u het Park bezoeken, dan kunt u contact opnemen met: 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
Afdeling Bezoekersmanagement 
Marketing en Communicatie 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=UmHucOvmk3bsqQkgEMOcafBAz5JF7YHv3gXx0YMS3QGmnNIBQ7Ey8AQxnHaFmFf75N07_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2EjYxDOO3sKhb4I01WkAJrXQDpyhCjMtPnEy1z5dr3nH6uMCyvO-2B8fjIfn0DLdgC2Rvve0RoIHjEAXlsXAtmFifGxPHZ3-2BqU-2FmzYGV355sH3o42lGONt9IP8HLCzWtR19jOLiUGvCgoesgL-2Fkri0yzPbRsTjE3uNVEI98eIpqhyU47lYlwIdeg0nKVNNeWa92SIBt-2BdAlWpt0AvY-2B3-2BI623VVeR2KDo9le7z7RJ3gslhKCyN36ClSrcv69L0KgE3bnBjaRKxfH-2BkyKaUz6c7baBRjZ1NVUO9i-2FaGPCzN45jnvV6ihNH0P6tLPsR13CF55Y2P0WfauLcGE-2FiP1DIm5OeEg-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=UmHucOvmk3bsqQkgEMOcaTOJ936ae3ah1H0qWMP1GCoe6hxkHCpZnfD7Ul5d99MPtkd0_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2EjYxDOO3sKhb4I01WkAJrXQDpyhCjMtPnEy1z5dr3nH6uMCyvO-2B8fjIfn0DLdgC2Rvve0RoIHjEAXlsXAtmFifGxPHZ3-2BqU-2FmzYGV355sH3o42lGONt9IP8HLCzWtR19jOLiUGvCgoesgL-2Fkri0yzPbRpTjW4k0qLMLGNDKt6yaXz3S1yhyWUcP-2BHG8aQJeqYn65RgpzzY-2BPJJvIflPFrDrUcUWs23cavpPgZ8mE7gUKuJ9DwWg9q2qeprKr6HsSPO5Lz2ETYeGnuAQVGaLCptRhGITNkLPPqf031BwM9CIZKAfvoqjNapI0P6PuTqtn1KfhQ0KJb5nyMJYiTbmu4x8Q-3D-3D
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=UmHucOvmk3bsqQkgEMOcafVXdGhKsbd3x6GscS6PaS5mY39DG5RJsitr9k-2B4d6z77rEnLHxPYJLFXV-2BrJnEhCw-3D-3DzJWp_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2EjYxDOO3sKhb4I01WkAJrXQDpyhCjMtPnEy1z5dr3nH6uMCyvO-2B8fjIfn0DLdgC2Rvve0RoIHjEAXlsXAtmFifGxPHZ3-2BqU-2FmzYGV355sH3o42lGONt9IP8HLCzWtR19jOLiUGvCgoesgL-2Fkri0yzPbVEYj-2FFZkDIH-2BDg15bFGhqjx5AOe4GuRmf1lKv0lpS16rTzuvumAa-2FNTUIb0p85rhRvraRKXy76ahMN7jS0-2FU1WV-2BXVKnu-2BbOvr-2BgiUKsp9Mk2cdHlRPJtRX4qjYGqU2rdzsRe6LeS67jqoKsybyNVFbKvB9-2FV80VwxuPfcBvA-2BE4oUgQEFoMuOSby7o9LvLPw-3D-3D


T +31 55 378 81 00 
E pers@hogeveluwe.nl 
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