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Bijna klaar voor de start! 

De samenwerking met Cultuurspoor komt dit 

jaar helemaal goed uit de verf. Een maand 

lang een expositie en tijdens het weekend 

geopend. Rosita Perdaen en Mabel Mulder 

exposeren tijdens de Kunstroute bij hen. 

De folders, posters en reclameborden voor 

langs de straat worden gedrukt, de PR komt 

steeds meer op gang. Zo zijn we te gast 

geweest bij omroep Best, verschijnen we 

geregeld met het voorstellen van deelnemers 

in Groeiend Best en is er een interview 

afgenomen voor het Eindhovens Dagblad. Hou 

het ED dus in de gaten. 

De fotoclub Heivelden is weer ingeschakeld 

voor het maken van een fotoreportage, die ze 

tijdens de evaluatie zullen tonen. 

Belangrijke data: 

30 april 

 Als je als deelnemer op dinsdagochtend 1 mei 

geen werk kunt brengen, is maandagavond 

iemand van het bestuur bij Cultuurspoor 

aanwezig om dit alvast in ontvangst te nemen 

tussen 20.00 u en 21.00 u 

1 mei 

Tussen 10.00 en 11.00 werk brengen en 

plaatsen in de groepsexpositie. Omdat we 

kaartjes plaatsen bij de werken is het 

belangrijk dat wij van tevoren weten welk 

werk je daar presenteert. 

2 mei 

Aftrap Kunstroute Best 2018 

We ontvangen alle deelnemers in het zaaltje 

achter de Huiskamer van Best tussen 19.30 en 

20.00. Onder het genot van iets te drinken en 

livemuziek openen we met z’n allen de editie 

2018 van de Kunstroute. Hierna is er volop 

gelegenheid om de expositie te bezoeken en 

elkaars werk te bekijken.Vanaf 20.30 u zijn 

bezoekers welkom om de expositie te 

bezoeken in aanwezigheid van de 

kunstenaars. 

Wees dus zo vrij om vrienden en bekenden 

dan uit te nodigen om bij Cultuurspoor langs 

te komen. 

Je moet er als deelnemer wel zijn, want je 

ontvangt deze avond een tas met folders, 

posters en de vlag om tijdens het  weekend 

buiten op te hangen. 

Voor deze vlag vragen we 20 euro borg, die je 

terugkrijgt bij inleveren tijdens de evaluatie. 

12/ 13 mei 

Kunstroute tussen 11.00 u en 17.00 u 

30 mei 

Evaluatie Kunstroute bij Cultuurspoor 

Net als vorige editie bekijken we de foto’s van 

de fotoclub, is er volop gelegenheid om bij te 

kletsen en te evalueren. 

Je levert je vlag in en neemt je werk uit de 

expositie weer mee naar huis. 

Ook deze avond is het dus belangrijk dat je er 

bij bent! 

We rekenen op jullie, samen maken we er 

weer een geslaagd en mooi evenement van! 

Blijf ons dus volgen op Facebook: Kunstroute-

Best, kijk op www.bestbekeken.nl of in 

Groeiend Best en op onze eigen website.  

Volg de programma’s van omroep Best. 

http://www.bestbekeken.nl/

