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Martijn Engelbregt begint restaurant
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Vanaf vanmiddag en daarna gedurende de hele zomer is in het Belmonte 
Arboteum op de Wageningse Berg de negende editie van de 
buitententoonstelling Beelden op de Berg te zien. De kunstmanifestatie heeft 
als titel 'Exoten' en loopt van 8 juni t/m 21 september.

Kunstenaars.
Een tiental kunstenaars maakt speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk. 
Deelnemers zijn: Blood for Roses, Melanie Bonajo & Kinga Kielczynska, 
Eelco Brand, Peter de Cupere, Martijn Engelbregt, Remy Jungerman, Maartje 
Korstanje, Heidi Linck en Ronald van der Meijs. Het werk dat zij maken loopt 
uiteen van sculptuur, fotografie en computeranimatie tot geluid, geur en 
performance.

Rest.
Gedurende de expositie opent openluchtrestaurant ‘Rest.’ van 
Oogkunstenaar Martijn Engelbregt en chefkok Miguel Brugman vijf 
zondagen haar deuren voor exotische lunchdiners op de Wageningse Berg. In 
‘Rest.’ wordt de rest hoofdingrediënt van exotische maaltijden van drie 
gangen. Meer informatie op www.therest.nl
Eten in Rest. kan om 14.00 uur op de zondagen 22 juni, 29 juni, 20 juli, 17 
augustus en 21 september.

Help Rest.
Heeft u zelf verse overschotten uit keukenkast of moestuin, of wilt u mee op 
onkruidverzameltocht? Meldt u aan via help@therest.nl

Reserveren.
Reserveer tijdig ivm beperkte zitplaatsen via reservering@therest.nl (uw 
reservering is pas geldig als deze door Rest. is bevestigd).

Adres en bereikbaarheid
Exoten vindt plaats in het Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94, 
6703 DS Wageningen. Vanaf NS station Ede-Wageningen per taxi of bus 86. 
Uitstappen halte Diedenweg. Volg verwijsborden (5 minuten lopen). Vanaf NS 
Station Arnhem per bus 50 of 86. Uitstappen halte Diedenweg. Vanaf 
busstation Wageningen: volg verwijsborden, ongeveer 20 minuten lopen. Per 
auto: afslag Ede- Wageningen (A12) of afslag Wageningen (A50). Volg 
verwijsborden naar dichtstbijzijnde parkeerplaats

Rest. is een project van EGBG • martijn engelbregt en Miguel Brugman in het 
kader van Beelden op de Berg, georganiseerd door Kim Knoppers, mede 
mogelijk gemaakt door Stichting DOEN en Fonds BKVB.


