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De Kunstroute is gestart! 

Op 1 mei is de groepsexpositie bij Cultuurspoor ingericht. De start van editie 2018. Van 30 

deelnemers is er werk te zien. Het is een mooi overzicht geworden waarbij duidelijk wordt 

hoe divers er gewerkt wordt. 

De expositie zal nog te bezichtigen zijn tot en met 30 mei. Dan sluiten we af met de 

evaluatie! 

De Aftrap 

Op 2 mei hebben we bij de expositie de aftrap gehouden van Kunstroute best, editie 2018 en 

na een korte inleiding hebben we met z’n allen de expositie bekeken. Het was een feest om 

de deelnemers met elkaar in gesprek te zien gaan. We delen ten slotte allemaal de passie 

om mooie werken te maken. Het bandje Artificial omlijstte de aftrap met hun muziek. Mede 

hierdoor ook veel jong publiek aanwezig. Fijn dat we weer terug zijn bij Cultuurspoor, we 

hebben de samenwerking nu al als zeer prettig ervaren. 

PR 

Dat betekent ook dat het bestuur achter de schermen alle voorbereidingen/ pr getroffen 

heeft. Ook wij zijn vrijwilligers en hebben gedaan wat binnen ons bereik lag.  Radio-

interview, artikel in het Eindhovens Dagblad en de stukjes in Groeiend Best, vermelding op 

allerlei websites en in een aantal weekbladen. We gaan er van uit dat ook op deze manier 

veel mensen kennis genomen hebben van onze Kunstroute. Op het gebied van Sociale media 

hebben we nadrukkelijker Facebook ingezet en de gemeente gaf gelukkig weer een 

vergunning af voor het plaatsen van borden langs de wegen. 

Erg leuk dat omroep Best al een filmpje gemaakt heeft bij Maria Meulenbroeks! 

Met een tas vol folders en met een aantal posters verlieten de deelnemers de aftrap. We 

verwachten dat de promotie nu via de deelnemers verder gaat. Deel folders uit daar waar 

kan, hang posters in en rond Best, maak mensen enthousiast om de kunstroute te bezoeken. 

Wie wil er op zaterdag en zondag in het centrum van Best meehelpen met het uitdelen van 

folders? Meld je via een mailtje naar info@kunstroute-best.nl 

Volg ons verder via Facebook en onze website. We wensen alle deelnemers een succesvol 

weekend! 
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