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31 maart, inschrijving sluit…….nog niet. 

Op dit moment hebben ongeveer 30 

deelnemers zich ingeschreven voor deelname. 

Verrassend verschillende kunstdisciplines dus 

veel te zien straks! 

Onder de deelnemers ook een aantal gasten 

van buiten Best. Dat is natuurlijk een hele 

mooie ontwikkeling. Kunstenaars van buiten 

die bij ons exposeren brengen ook bezoek van 

buiten Best naar ons evenement.  

Achter de schermen is het bestuur druk bezig 

om alles in goede banen te leiden. 

Denk aan het verzamelen van alle foto’s, 

beschrijvingen en adressen voor het 

vervaardigen van de folder, het updaten van 

de website, het innen van de inschrijfgelden, 

het vinden van sponsors en het promoten van 

de Kunstroute waar dat maar mogelijk is. 

De gemeente heeft een subsidie toegekend, 

waarmee we ons ook door hen gesteund 

voelen in de waarde van de Kunstroute voor 

de gemeente Best. 

 

Reden verlenging inschrijvingstermijn  

We hebben gemerkt dat een aantal 

kunstenaars hebben gewacht met inschrijving 

om te zien of de Kunstroute nog nieuw leven 

in te blazen was. Nu dat gelukt is, hebben we 

besloten om mensen toch nog de kans te 

geven om tot deelname over te gaan. Nu 30 

deelnemers is een mooi aantal, maar het 

mogen er gerust meer zijn. De drempel wordt 

zo laag mogelijk gehouden, het is de kans om 

bezoekers kennis te laten maken met je werk 

en met hen in gesprek te gaan. Zo ontstaan er 

vaak nieuwe inzichten aan beide kanten.  

Inschrijven kan tot 15 april. Dan moeten we 

echt stoppen om op tijd de folder af te krijgen. 

Vanaf begin april plaatst onze webmaster van 

alle deelnemers een foto van werk op de site, 

zodat er een goed beeld ontstaat van het 

totaal.  

Cultuurspoor-expositie 

Ondertussen zijn we ook druk bezig om met 

Cultuurspoor een expositie op de zetten. Deze 

loopt van 1 augustus tot en met de 

Kunstroute. Iemand die begin augustus op 

vakantie is, kan het werk later aanbieden, 

zodat de expositie groeit en er steeds nieuw te 

bezichtigen werk bij komt.  

Tijdens de Kunstroute is een bezoek aan 

Cultuurspoor een tip voor bezoekers om te 

bepalen welke kunstenaars zeker een bezoek 

gebracht gaat worden.  

 

  

Volg ons ook op Facebook: Kunstroute-Best  

en kijk op www.bestbekeken.nl 

of in Groeiend Best 
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