
Zondag 15 juni 2014 in de Kunsthal te Rotterdam

UITNODIGING
WNF LEZING ‘DE SCHREEUW VAN DE GRUTTO’

Aanmelden
U kunt zich tot en met woensdag 
11 juni aanmelden voor deze 
bijeenkomst bij Judith de Haan: 
per mail evenementen@wwf.nl ovv 
‘De schreeuw van de grutto’. 
Na uw aanmelding sturen wij u een 
bevestiging en routebeschrijving. 
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In de Kunsthal in Rotterdam wordt van 29 mei tot en met 24 augustus de Architectuur 

Biënnale gehouden, een internationale tentoonstelling met als thema ‘Urban by Nature’. 

Wereldwijd leven steeds meer mensen in steden. Het WNF heeft, als oplossingsgerichte 

natuurbeschermingsorganisatie, een visie op de kansen die er liggen voor 

natuurbescherming in steden. Kijk voor meer informatie op www.iabr.nl 

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit om op zondag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur aanwezig te zijn bij de bijzondere 
multimediale voorstelling ‘De schreeuw van de Grutto’ uitgevoerd door Sytze Pruiksma en Theunis 
Piersma. 

Musicus Sytze Pruiksma en bioloog Theunis Piersma delen hun afkomst; beiden groeiden ze op in 
het landelijke zuidwest Friesland en beiden ervaren een sterke passie voor het buitenleven en voor de 
vogeltrek in het bijzonder. Waar de één de fenomenen in  redeneringen en getallen probeert te vangen, 
doet de ander dat met beeld, geluid en een spannende orchestratie. In hun gezamenlijke voorstelling 
over grutto’s en andere wereldwijd bedreigde trekvogels, bedienen Pruiksma en Piersma hoofd, hart en 
onderbuik. 
In Rotterdam worden ze bijgestaan door de avontuurlijke, en al even gepassioneerde, Leeuwarder 
brassband Soli Brass.

Programma:
15.00 – 15.30 Ontvangst met koffie & thee
15.30 – 16.30 Voorstelling ‘De schreeuw van de Grutto’
16.30 – 17.00 Borrel met een hapje

Voorafgaand aan de tentoonstelling kunt u per persoon 1 vrijkaart ophalen waarmee u de
tentoonstelling ‘Urban by Nature’ op een door u gewenst moment* kunt bezoeken  en meer 
te weten komt over de impact van steden op natuurontwikkeling. Het Wereld Natuur Fonds 
heeft een deel van de tentoonstelling ingericht. 

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op de 15e juni!

Met vriendelijke groet,

Monique Grooten
Hoofd Footprint & Markets Wereld Natuur Fonds

* de vrijkaarten zijn geldig tot en met 24 augustus 2014 


