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Het bestuur werkt achter de schermen hard 

om de Kunstroute-Best 2016 op te zetten. Ons 

doel is en blijft: de inwoners van Best kennis te 

laten maken met kunst gemaakt door 

plaatsgenoten. Bij de vorige edities van de 

Kunstroute hebben veel mensen de kans 

gegrepen om bij verschillende kunstenaars een 

kijkje in de keuken te nemen. Hoe meer 

kunstenaars deelnemen, hoe gevarieerder het 

aanbod. Omdat we zaterdag en zondag de 

deuren van onze ateliers openzetten, kan een 

heel breed publiek bereikt worden. Niet alleen 

mensen uit Best; er komen ook veel mensen uit 

omliggende gemeenten of zelfs van verder 

weg. Meer deelnemers heeft dus ook daar een 

aanzuigende werking. 

De website:  

De website Kunstroute-Best is online. Hier kunt 

u alle informatie vinden over de opzet en het  

evenement zelf. We nodigen u bij deze ook uit 

om u via de site in te schrijven.   

Het adres van onze website is 

www.kunstroute-best.nl 

 Nieuw is dit jaar, dat je als kunstenaar een gast 

kunt uitnodigen om ook werk te exposeren op 

jouw adres. Deze kunstenaar hoeft geen 

inwoner van Best te zijn.  

 

Kunstroute 2016: 10 en 11 september 

Net als in 2010, 2011, 2012 en 2014, willen we 

allen die professioneel of als goede amateur 

beeldend bezig zijn, uitnodigen de deuren van  

atelier/werkplaats dit weekend  open te zetten 

voor publiek.  Dat kan door middel van een 

expositie van het gemaakte werk, maar ook 

door te laten  zien op welke manier je als 

kunstenaar aan het werk bent. Je krijgt de kans 

om met bezoekers in gesprek te gaan en je 

passie toe te lichten. 

Kunstenaars kunnen alleen inschrijven als 

persoon. Ben je ergens wekelijks aan het 

schilderen, beeldhouwen of op andere manier 

met beeldende vorming bezig zijn en is de 

kwaliteit van het werk hoog genoeg, meld je 

dan op persoonlijke titel aan.  

Kunstenaars die al eerder deel hebben 

genomen aan de kunstroute, worden zonder 

meer geaccepteerd. Bij een nieuwe 

aanmelding bepaalt het bestuur aan de hand 

van gemaakt werk/ website of de kwaliteit 

voldoende is. 

Expositie Cultuurspoor: 

Voorafgaand aan de Kunstroute doen alle 

deelnemers mee aan een groepsexpositie bij 

Cultuurspoor (voorheen de bibliotheek). Meer 

informatie over het inrichten van de expositie, 

het inleveren van werk en het ophalen, volgt 

later. We exposeren  van 1 augustus t/m 12 

september. 

Folder: 

Er wordt weer een folder gedrukt met daarin 

foto’s van het werk, namen en adressen.  

Binnenin komt een plattegrond van onze 

gemeente met daarop alle deelnemers. De 

folders zullen verspreid worden via de 

kunstenaars, maar ook op een aantal plaatsen 

in Best te verkrijgen zijn. 

Kosten: 

Deelname aan de Kunstroute kost 40 euro, ook 

voor gasten.  

 

Volg ons op Facebook: Kunstroute-Best                                                                                                           

http://www.kunstroute-best.nl/

