
Gelukkig 2022, een jaar anders dan de vorige, ...  
met 'De Betoverde Tuin 2022' als een cultureel hoogtepunt  

 
 
  

 

B.Jane Cowie 
(Singapore) Glass 
flowers, specially made 
for the exhibition  

Art Sanctuary, - Tone Aanderaa & Ignace 
Clarysse, - en het team van 'De Betoverende 
Tuin 2022' wensen u en uw familie een gelukkig 
nieuwjaar toe met vele culturele hoogtepunten 
en een jaar anders maar beter dan de 
voorgaande jaren.  
'De Betoverende Tuin 2022' zal zeker een 
cultureel hoogtepunt worden, maar verschillend 
van de voorgaande jaren. Het zal tijdens de 
zomermaanden van 2022 plaatsvinden (vrijdag 
24 juni - zondag 25 sep. 2022) in Jodoigne 
(België), halverwege tussen Brussel en Liège.  
 
2022 is het "Internationale Jaar van het Glas", 
en de helft van onze kunstenaars combineren 
dan ook glas met andere materialen.  
Om er een paar te noemen: speciaal voor de 
tentoonstelling creëert B. Jane Cowie uit 
Singapore meer dan 2 m. hoge bloemen in glas 
en metaal. Hans Janssen uit Nederland 
combineert glas en RVS in een prachtige, 2,35m 
hoge Zeemeermin 'Mirmin' gepresenteerd bij de 
vijver. Emma Butler-Cole Aiken komt uit 
Schotland met sculpturen waarin glas en metaal 
worden gecombineerd. 
 
Tweederde van de kunstenaars komen voor de 
eerste keer, en zij onder andere uit Duitsland, 
Italië, Filippijnen, Singapore, ... Sommige 
kunstenaars hebben zelfs 'geëisd' om deel te 
nemen ... Meerdere kunstenaars maken 
speciaal voor 'De Betoverde Tuin 2022' 
bijzondere sculpturen. 
 
De foto's in deze mail tonen een paar 
voorbeelden van het soort kunstwerken dat de 
kunstenaars aan het maken zijn (ze kunnen 
verschillend zijn van die tijdens de 
tentoonstelling).  
Bezoek geregeld onze website www.de-
betoverende-tuin.info om op de hoogte te 
blijven en voor actuele informatie.  

 

Hans Janssen (NL) 
Mirmin  

https://www.de-betoverende-tuin.info/
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Vriendelijke groeten en tot binnenkort in 'De 
Betoverende Tuin',  
 
Tone Aanderaa & Ignace Clarysse  

 

Emma Butler-Cole Aiken 
(UK) Sails  

 

Albert Vaesen (B) 
Corona (Koper)  

 

Liliane Van Der Elst (B) 
Trails & Tracks (Verre)  

 

Carol Youngner (B) 
Mountain Meadows  
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