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Uitnodiging persconferentie - Eerste internationaal 
beeldhouwerssymposium in Walhorn (B) 

 
 
Onder het motto "Visionen für Europa‘ wordt van 20 september tot 2 oktober het 
eerste internationaal beeldhouwerssymposium georganiseerd in Walhorn, gemeente 
Lontzen. Op het terrein van het bedrijf Monolithique, dat direct aan de groeve 
Rotsch ligt, zullen zeven internationale kunstenaars in twee weken tijd een groot 
beeldhouwwerk uit arduinsteen maken.  Tijdens het werken laten ze over hun 
schouders meekijken om de dialoog en de uitwisseling aan te moedigen en op die 
manier hun kunstwerken dichter bij het publiek te brengen. 
 
 
Sculpturenroute 'In de voetsporen van de stenen" 
 
De eerste 7 beelden leggen de grondsteen voor een nieuwe sculpturenroute 'In de 
voetsporen van de stenen'. De route start in het centrum van Walhorn en wordt 
aangelegd langs een uitgestippeld wandelpad rond de oude steengroeve. In de 
toekomst zal de sculpturenroute verder uitgebouwd worden met tweejaarlijkse 
symposia en het historische traject van de stenen van de voormalige steengroeve naar 
de bouwplaats uitbeelden. 
 
Onderdeel van de Europese sculpturenroute 
 
Na Litouwen, Zweden, Duitsland, Italië en Luxemburg worden nu ook in België 
sculpturen gemaakt, die aan de Europese sculpturenroute toegevoegd zullen worden. 
Initiatiefnemer van het project is de vereniging Art moves Europe e.V.. Het doel van de 
vereniging is de verwezenlijking van de "Europese gedachte" te herdenken. Door de 
combinatie van kunst en cultuur moeten zoveel mogelijk mensen  aangemoedigd 
worden om actief deel te nemen aan het debat over de vormgeving van het 
toekomstige Europa. Naast het artistieke aspect richt het project zich ook op de 
culturele aspecten van de regio waar het project wordt uitgevoerd. De beeldhouwer 
Sandro Dudenhausen uit Walhorn vertegenwoordigt België in dit project met zijn 
beeldhouwwerk. In mei 2022 zullen alle sculpturen virtueel verenigd worden om de 
European Sculpture Trail te vormen door de creatie van 3D-scans van de sculpturen 
tijdens een documentatietocht door Europa en teksten rond de culturele 
bijzonderheden van de verschillende plaatsen.  
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Het organisatieteam nodigt u voor deze gelegenheid uit voor een 
openingsmanifestatie op 20 september om 15.00 uur op het terrein van de firma 
Monolithique in de steengroeve van Rotsch. Op die manier krijgt u niet alleen een 
inzicht in het project, maar ook de gelegenheid om de 7 kunstenaars persoonlijk te 
ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. 

 
Mogen wij u vriendelijk vragen uw aanwezigheid vóór 17.9.2021 te bevestigen. Het 
zou ons plezier doen u te mogen verwelkomen bij de presentatie van het project. 

 
De sculpturen zullen tijdens een slotevenement op 2 oktober 2021 om 15.00 uur naar 

hun beoogde bestemming worden overgedragen. U bent ook van harte uitgenodigd.  

Deelnemende kunstenaars: 

• Sandro Dudenhausen, Walhorn België 

• Alfred Mevissen, Alsdorf Duitsland 

• Achim Ripperger, Frankfurt Duitsland 

• Leo Horbach, Landgraaf Nederlanden 

• Algis Kasparavicius, Villnius Litouwen 

• Daniela Clever, Dortmund Duitsland 

• Herbert Leichtle, Wolfegg Duitsland 
 
Backup 
Emmanuela Camacci, Rome, Italië 

 
Info:  www.art-moves-europe.eu; Sandro Dudenhausen Steinmetz 

www.monolithique.com, Toeristisch Agentschap Oost-België www.ostbelgien.eu  

Het project werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vereniging Art Moves Europe e.V., 

de ÖKLE Lontzen (plaatselijke commissie voor plattelandsontwikkeling), de "Verkehrs- und 

Verschönerungsverein" (VVV); de ADL (plaatselijke ontwikkelingsmaatschappij Bleyberg, 

Welkenraedt, Lontzen) en de inwoners van het dorp Walhorn. 
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