City experience

Een wandelroute in de stad
Assen langs bijzondere kunstwerken, geïnspireerd
door Frida Kahlo

Van 8 oktober 2021 tot en met 27 maart 2022
staan het Drents Museum en de stad Assen in het
teken van de bijzondere kunstenaar Frida Kahlo
tijdens Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo.
De Frida in Assen city experience is
een aansluitende expositie, niet in het Drents
Museum, maar overal in de stad Assen.
Als bezoeker loop je een wandelroute, die je
tegelijkertijd door de prachtige stad met versierde
straten en langs bijzondere kunstwerken leidt.
De wandeling is vanaf 15 oktober gereed en op elk
gewenst moment te maken. Haal de route op bij de
Infobalie in het Drents Museum, bij VVV Assen of
download de route via www.ditisassen.nl.
VVV Assen
Marktstraat 8-10
9401 JH Assen

www.ditisassen.nl

City experience

Frida in Assen
kunstwerken
Diverse kunstenaars hebben
muurschilderingen van Frida Kahlo
gemaakt op gevels in de binnenstad
en op doeken aan gevels. Er komt ook
een grote Frida-buste op de Kop van de
Vaart, een van de markantste plekken
van Assen. Waar eerder onder andere een
standbeeld van Lenin, een Mayatempel,
een Chinese draak en het Amerikaanse
Vrijheidsbeeld de Kop van de Vaart
innamen, komt er nu een vierenhalve

meter hoge buste van Frida met haar
kenmerkende bloemen in het haar en
de doorlopende wenkbrauwen. Naast
de levensgrote muurschilderingen
en de bijzondere Frida-buste komen
er meer bijzondere kunstwerken. Zo
heeft Tex-Mex restaurant Bramigo de
gevel van hun pand ingepakt met Frida
en Mexicaanse elementen. Er komt een
gigantisch doek op de Jozefkerk te
hangen en er komt nog veel meer.
Coming soon
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1 Brinkstraat 71
Tim de Leeuw, DRP
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5 Kop van de Vaart
178 Aardige Ontwerpers in samenwerking
met Gijs van Kooten en Blow up Industry

2 Groningerstraat 2
Tex-Mex restaurant Bramigo
Katja Manak & Multicopy Assen

6 Beilerstraat 5
Roman de Laporte (alias Jack Lack)

3 Ceresplein
Steffie van Dop, DRP

7 Torenlaan 16
Roos Vink en Michel Velt

4 Koopmansplein 17
Pirmin Rengers, Sander Quekel , Floor
van Meeuwen, Michel Velt, Roman de
Laporte (alias Jack Lack) en Laureen
Langkamp
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