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Weer aan de slag 

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur de 

koppen weer bij elkaar gestoken om de 

komende Kunstroute op de rails te krijgen. Er 

is een tijdspad uitgezet om op tijd alle stappen 

te zetten. Er moet heel veel gebeuren en met 

name voor de promotie hebben we alle 

(potentiele) deelnemers nodig. Ken je nog 

sponsors die de Kunstroute een warm hart 

toedragen, breng ons dan met hen in contact. 

Kunstroute Best: 12 en 13 mei 2018 

 

 

We gaan uit van dezelfde opzet als vorig jaar. 

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de 

website als ze wonen/ werken in Best. 

De ervaring met gasten is veel deelnemers erg 

goed bevallen. De combinatie van  ruimtelijk 

werk met twee-dimensionaal werk kan een 

heel mooi totaalbeeld geven.  

Bovendien sta je dan niet twee dagen alleen. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe 

deelnemers. Amateurkunstenaars die nog niet 

zo lang bezig zijn, maar wel een 

representatieve collectie werk hebben, 

worden zeker uitgenodigd  om in te schrijven. 

Er volgt dan ballotage. 

Onze website wordt de komende periode 

bijgewerkt. 

Heb je nieuws over exposities die interessant 

zijn voor inwoners van Best, neem dan ook 

contact op via Facebook. We delen het graag. 

Kunstroute tijdens Rondje Best 

 

Tijdens Rondje Best, thema cultuur, heeft de 

Kunstroute zich gepresenteerd aan het 

publiek dat meedeed aan Rondje Best.  

Een positieve ervaring met leuke gesprekken 

met bezoekers, maar daarnaast ook met 

elkaar. Eindelijk kans om elkaars werk te zien 

en elkaar te leren kennen. 

 Nieuwe bank… 

We zijn overgestapt naar de Regiobank. De 

kosten bij de andere bank lagen hoger en we 

willen natuurlijk zuinig met ons budget 

omgaan. 

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/

