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Het zit er op!................... 

Toen we eind vorig jaar als bestuur besloten 

onze handen ineen te slaan en onze schouders 

te zetten onder een nieuwe Kunstroute, 

wisten we niet helemaal wat we konden en 

moesten verwachten. 

Allengs groeide ons enthousiasme en 

vertrouwen.  We merkten dat er best een 

draagvlak binnen onze gemeente is voor een 

Kunstroute. 30 Kunstenaars, hun werk te zien 

op 21 adressen. Een mooi aantal.  

Dit enthousiasme werd tijdens de kunstroute 

gevoed door veel hele positieve reacties van 

bezoekers. Vaak maakten zij lovende 

opmerkingen over de variatie in aanbod en 

over de kwaliteit van het werk. 

Het weekend zelf 

Het bezoekersaantal viel sommigen wat tegen. 

Minder dan voorgaande edities. Meerdere 

evenementen in ditzelfde weekend en een 

aantal bezoekers had pas laat aankondigingen 

gezien. Volgende editie wordt publiciteit een 

punt van aandacht. 

Toch kijken de meeste deelnemers met 

tevredenheid terug op het weekend. Vooral 

het uitnodigen van gastexposanten was een 

geslaagde aanvulling.  

Het weer werkte zaterdag enorm mee, zondag 

helaas wat regen en verder bewolkt. Toch 

geven de meesten aan dat er op zondag meer 

bezoekers waren dan op zaterdag. Blijkbaar is 

de zondag meer een dag om er op uit te gaan. 

 

Publiciteit 

De fotoclub heeft een mooie reportage 

gemaakt bij de kunstenaars, BestBekeken 

heeft op 6 adressen foto’s gemaakt en zeer 

leuke artikelen geplaatst. Daarnaast verscheen 

er een verslag in Groeiend Best en in de Mooi 

Oirschotkrant. Tot slot een hele mooie 

televisiereportage van omroep Best en een 

radio-interview. Dit alles geeft een mooi beeld 

van een geslaagd weekend. 

…………. Op naar het vervolg! 

Volgende week sluiten we de Kunstroute van 

2016 af tijdens een bijeenkomst met de 

deelnemers en de fotoclub. Het bestuur 

verwerkt op dit moment de reacties en is al 

druk bezig met de plannen voor Kunstroute 

Best 2018. 

Blijf ons dus volgen op Facebook: Kunstroute-

Best  

kijk op www.bestbekeken.nl of in Groeiend 

Best. 

Volg de programma’s van omroep Best en 

onze eigen website: www.kunstroute-best.nl 

http://www.bestbekeken.nl/

