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Ons weekend nadert 

Het ziet er naar uit dat het mooi weer gaat 

worden komend weekend. Als bestuur zetten 

we de puntjes op de “i”, maar dat zal ook 

gelden voor alle deelnemers. 

Op dit moment zien we om ons heen dat 

verschillende deelnemers zo veel mogelijk 

reclame maken. Er rijden voertuigen rond met 

de poster, ramen zijn beplakt en folders 

verspreid. 

Op de weekmarkt kregen we van 

voorbijgangers verrassende reacties, als we 

vertelden over het weekend. 

Naamsbekendheid en enthousiasme kweken! 

Omroep Best is voor een televisie-uitzending 

bezig met het maken van een viertal 

interviews en gaat filmen tijdens de 

Kunstroute. 

De fotoclub maakt als project een reportage 

bij de deelnemers en tijdens de evaluatie met 

de kunstenaars zal deze te zien zijn. 

Presenteren 

De exposities zijn visitekaartjes. Besteed daar 

aandacht aan. Als iemand aan het werk is 

tijdens de Kunstroute geeft dat vaak 

aanleiding tot mooie gesprekken over  

werkwijze en werk. Indien mogelijk is dit een 

aanrader. 

- De vlaggen dienen goed zichtbaar te 

zijn vanaf de straat 

- Het deelnemersnummer moet goed 

zichtbaar zijn vanaf de straat 

Het bestuur 

Thea, Ben en Mabel hebben de garantie 

gegeven er voor te willen gaan om ook de 

editie van 2018 mee vorm te geven. Jeanne, 

die een hele waardevolle, onmisbare pijler is 

geweest, haakt af om begrijpelijke redenen. 

Wie is er bereid onze enthousiaste club te 

versterken? 

We zoeken iemand die: 

- Eenmaal per maand een avond tijd 

heeft (vlak voor de Kunstroute is dit 

natuurlijk meer) 

- Graag meedenkt over het promoten 

en de uitvoering van de Kunstroute en 

bekendheid geven aan de kunstenaars 

uit Best 

- Het leuk vindt om zijn netwerk uit te 

breiden 

Het bestuur is de drager van de 

Kunstroute, we bieden een platvorm. 

Maar de Kunstroute maken we met zijn 

allen. 

Sponsors 

We zijn erg blij met de bedrijven die ons 

financiële steun gegeven hebben, maar ook 

met Tom Lassing, Kwekerij de Mortelen en de 

Wilhelminaschool, die tijdens de Kunstroute 

ruimtes beschikbaar hebben gesteld. 

Volg ons ook op Facebook: Kunstroute-Best  

Berichtjes over je voorbereidingen, je nieuwe 

werk of iets dat linkt naar de Kunstroute, heel 

graag doorsturen naar onze Facebookpagina, 

zodat het daar gedeeld wordt en meteen een 

groter publiek bereikt. 

en kijk op www.bestbekeken.nl 

of in Groeiend Best. 

Volg de programma’s van omroep Best. 

Onze eigen website: www.kunstroute-best.nl 

http://www.bestbekeken.nl/

