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Internationaal

Lichtkunstfestival

Enchanted Gardens
11 tot en met 20 oktober 2019

van 19.00 tot 23.30 uur
Enchanted Gardens is terug! Kasteeltuinen Arcen opent wederom haar

poorten om bezoekers te laten genieten van spectaculaire lichtkunst in haar

tuinen. Het rondreizende lichtkunstfestival dat neerstrijkt in Kasteeltuinen

Arcen wist al duizenden enthousiaste bezoekers te trekken met lichtkunst van

internationale kunstenaars tijdens een tour langs Europese

kastelen. Lichtkunstfestival Enchanted Gardens is een prachtige avond uit in

de tuinen van Kasteeltuinen Arcen!
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TICKETS HERFSTACTIE

Lichtkunst in de tuinen

Een magisch verlicht kasteel, lichtvlinders die ontsnappen aan de schaduw van

het Lommerrijk, de Vitriviusman van Da Vinci en een lichtkoor. Ook dit jaar

wordt er weer uitgepakt met lichtkunst in Kasteeltuinen Arcen. Een magische

avond uit voor de hele familie.

Tijdens Enchanted Gardens wandelen de bezoekers een sfeervol uitgelichte

route door het gehele park. Tijdens de route komen ze langs diverse

lichtkunstwerken die elk een prominente plek in de tuinen hebben gekregen.

Een tipje van de sluier:

PLATTEGROND

https://enchantedgardens.nl/#
https://enchantedgardens.nl/wp-content/uploads/2019/10/KTA_enchantedplattegrond_flyer.pdf
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L’Uomo Perfetto by Scena
Urbana (ITA)

Vitruvius zag de mens al het

middelpunt van het heelal.  L’Uomo

Perfetto laat de wereldberoemde

Vitruvian Man van Leonardo da Vinci

tot leven komen in het Rosarium van

Kasteeltuinen Arcen.

�
Still Alive by Anna Gallas (POL)

De mens heeft de aarde toegeëigend

en de natuur beïnvloed. In Anna

Gallas’ lichtkunstwerk laat de natuur

zich laat gelden.  Lichtvlinders

ontsnappen aan de schaduw van het

Lommerrijk. Als symbool van de

natuurkrachten verspreiden zij zich

over de hele wereld, op zoek naar

vrijheid!

Jalan-Jalan

In Indonesië ga je dan ‘Jalan-Jalan’,

oftewel ‘wandelen-wandelen’. Dit

betekent zoveel als een avondje uit of

elke ontspannende activiteit die je

buitenshuis gaat doen. De Oosterse

Watertuin wordt op een prachtige

manier verlicht waardoor je je in Azië

waant. Kom Jalan-Jalan tijdens

Enchanted Gardens!

Family Idea by Ron Haselden

The Family Idea is een internationale

familiewens die bestaat uit

kindertekeningen van families. Op elk

festival wordt een tekening van een

lokale familie toegevoegd. Ook in

Kasteeltuinen Arcen zal een nieuwe

getekende familie toetreden tot dit

internationale gezelschap en

doorreizen naar het volgende festival.

https://enchantedgardens.nl/#
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Zo ontstaat er een grote

internationale familie dat tot leven

komt door licht!

Chorus of Light

Chorus of Light maakt een unieke

combinatie tussen muziek en licht.

Bezoek een concert van 20

lichtkolommen die samen een orkest

vormen.

Kids Art by Light

In samenwerking met basisscholen uit

de regio wordt een verlicht

vlinderveld gecreëerd met 2.000

vlinders. Kinderen van diverse

basisscholen in de regio knutselen

ieder een eigen vlinder die tijdens

Enchanted Garden verlicht vertoond

worden. Kinderen zijn de

kunstenaars!

Flow

Interactief lichtproject waar de

projectie wordt beïnvloed én

geregisseerd door de bezoekers.

Maak je op voor moderne

interactieve lichtkunst in een

Club Casa Verde by DJ Academy
Venlo

Voetjes van de vloer met de

talentvolle dj’s van DJ Academy

Venlo! De DJ Academy geeft les in het

produceren en opnemen van tracks,

�

https://enchantedgardens.nl/#
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historische setting! en dj-cursussen op Verdieping Nul in

Poppodium Grenswerk. Tijdens

Enchanted Gardens zie (en dans) je de

dj’s van morgen. Vergeet je

dansschoenen niet!

Tickets

Online

Volwassene €11,90

Kind (4-17 jaar) €5,95

Kind (onder 4 jaar) Gratis

Dagkassa

Volwassene €13,00

Kind (4-17 jaar) €6,50

Kind (onder 4 jaar) Gratis

Seizoenskaarthouders

Volwassene* €6,00

Kind (4-17 jaar)* €3,00

Kind (onder 4 jaar)* Gratis

* kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan de kassa en op vertoon van een geldige

seizoenkaart

LET OP! Honden zijn niet toegestaan tijdens het Lichtkunstfestival Enchanted

Gardens vanwege de lichteffecten gedurende het evenement

TICKETS

Korting voor beschermers van Stichting het Limburgs Landschap

Bent u beschermer van Stichting het Limburgs Landschap? Op vertoon van uw

donateurspas ontvangt u 25% korting op uw ticket voor Enchanted Gardens aan

onze kassa!

https://kasteeltuinen.nl/nl/tickets
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Herfstactie
Wilt u de pracht van de herfst optimaal beleven? Maak dan gebruik

van onze speciale herfstactie!

Voor € 36,- per persoon ontvangt u:

Onbeperkt bezoek aan Kasteeltuinen Arcen van 1 september

tot en met 3 november 2019 met uitzondering van Elfia

Eén kaartje voor het Lichtkunstfestival Enchanted Gardens (11

tot en met 20 oktober 2019 van 19.00 tot 23.30 uur)

Gratis parkeren

10% korting in onze horeca en souvenir- en plantenwinkel de

Oranjerie

De herfstactie is te koop aan onze kassa.

TICKETS

Stel gerust een

vraag

+31(0)774736010 info@kasteeltuinen.nl

Online

tickets

Arrangementen

Openingstijden

De tuinen

Privacybeleid

Cookies

Algemene

voorwaarden

Contactgegevens

Routebeschrijving
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