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Kunstroute Best: 12 en 13 mei 2018 

 

Inschrijven vanaf 1 november 

Vanaf deze datum kunt u zich via onze website 

inschrijven voor deelname. We gaan uit van 

dezelfde opzet als vorig jaar. Deelnemers 

kunnen zich aanmelden via de website als ze 

wonen/ werken in Best.  

De kosten voor deelname zijn net als vorige 

keer 40 euro per deelnemer.  

Gasten 

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.  

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. 

Kent u mensen die er voor in aanmerking 

komen, tip hen dan om ook deel te nemen! 

Cultuurspoor 

Nu de verbouwing bij Cultuurspoor afgerond 

is, hebben we de samenwerking met hen weer 

opgepakt. 

Gedurende de maand mei is daar een 

groepsexpositie te zien, met werk van alle 

deelnemers. Dat betekent dat alle bezoekers 

aan Cultuurspoor ruim de tijd krijgen om 

kennis te maken met ons werk. Voor, tijdens 

en na afloop van de Kunstroute. 

Cultuurspoor is dan ook het weekend van de 

Kunstroute geopend en dient als startpunt.  

Maar uiteraard is iedere bezoeker vrij om zijn 

eigen route te bepalen en liggen op alle 

adressen folders. 

Sponsors 

Kunnen we altijd gebruiken! Kent u bedrijven 

die Kunstroute Best een warm hart 

toedragen, geef het door.  

Aftrap op 2 mei………  

Net als de vorige editie houden we weer een 

bijeenkomst vooraf aan de Kunstroute.  

We zijn woensdagavond 2 mei te gast bij 

Cultuurspoor voor de aftrap. Dan hopen we 

alle deelnemers te begroeten. Tevens kan elke 

deelnemer rondkijken bij de groepsexpositie. 

……………en evaluatie op 30 mei  

Op woensdagavond 30 mei komen we weer 

bij elkaar bij Cultuurspoor om de Kunstroute, 

editie 2018 af te sluiten en kan iedereen zijn 

werk weer meenemen uit de expositie. 

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/

