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De inschrijving is gestart 

Op 1 maart jl. werd de website opengezet 

voor inschrijvingen. Inmiddels hebben een 

aantal mensen zich aangemeld.  

Deze deelnemers staan al met een werk op de 

site vermeld, dus iedereen die de site bezoekt, 

ziet deze werken voorbij komen. 

Ondertussen is ook de eerste gast 

ingeschreven, waarmee we een nieuwe weg 

ingeslagen zijn. De gast hoeft niet in Best te 

wonen of te werken. Voor de gastheer/ 

gastvrouw geldt dat natuurlijk wel. 

Kent u iemand wiens werk een aanvulling kan 

zijn op dat van u, dan is dat natuurlijk een 

mooie kans om meer bezoekers in uw atelier 

te krijgen. 

Voordeel is ook, dat je dan met 2 personen 

aanwezig bent tijdens de Kunstroute. 

Extra ruimte 

Bent u in het bezit van extra expositieruimte, 

schroom dan niet om dit bij ons aan te geven. 

Er is vast iemand die hier graag gebruik van 

maakt. 

Nieuwe deelnemers 

Wij zijn ook op zoek naar adressen van nieuwe 

exposanten. Kent u iemand wiens werk 

kwalitatief goed is, daag hem of haar gerust 

uit om in te schrijven. Zo laten we zien dat 

Kunst in Best leeft! 

De expositie in Cultuurspoor 

Het is de bedoeling dat elke deelnemer een 

werk exposeert in Cultuurspoor (de 

voormalige bibliotheek). Deze expositie wordt 

vanaf 1 augustus ingericht en kan aangevuld 

worden indien iemand dan nog op vakantie is. 

In elk geval loopt de expositie door tot na de 

Kunstroute, zodat veel mensen uw werk 

kunnen bewonderen. 

Nieuws uit het bestuur 

We zijn ondertussen druk bezig met het 

vinden van sponsors en het promoten van de 

Kunstroute via zoveel mogelijk kanalen. 

Telkens wordt verwezen naar de website. Het 

kan dus lonen om niet te lang te wachten met 

inschrijven. 

Sponsors 

Kent, of bent u een mogelijke sponsor, neem 

contact met ons op voor de mogelijkheden en 

wat wij hiervoor bieden.  

Tips voor de Kunstroute 

Kijk goed naar de beschikbare ruimte. Hier 

komen bezoekers die het werk graag willen 

bekijken. Manier van presenteren kan veel 

doen. 

Het is niet de bedoeling dat mensen uw hele 

huis door dwalen, zorg voor een afgeschermd 

deel. 

Liefst meer dan 1 persoon aanwezig of 

wisseling van de wacht.  

Een prijslijst is aan te raden.  

U dient zowel de zaterdag als zondag uw 

atelier open te stellen. 

Gastenboek neerleggen voor reacties van 

bezoekers  

Volg ons ook op Facebook: Kunstroute-Best 

 


