20e Open Atelieren Galerieroute
7 en 14 april 2019
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20e Open Atelier- en Galerieroute Sint Anthonis
Gemeente Sint Anthonis staat weer twee zondagen in het teken van kunst!
Kom genieten op 7 en 14 april tijdens de jaarlijkse Open Atelier- en Galerieroute!
Al 20 jaar lang organiseert de Kunstkring Sint Anthonis in de maand april een Open Atelier- en
Galerieroute. In deze 20 jaar hebben duizenden mensen kunnen genieten van prachtige,
inspirerende kunst op fraaie locaties en nog elk jaar groeit het bezoekersaantal. Elke kunstenaar
heeft 1 of 2 gastexposanten uitgenodigd waardoor er een grote variëteit aan disciplines te zien
zal zijn. Ter ere van dit jubileum zal muziekvereniging St. Cecilia op diverse locaties muziek ten
gehore brengen. Dus wees welkom en laat u verrassen!
Werkwijze
In de hal van het gemeentehuis in Sint Anthonis staat of hangt van alle deelnemers een
kunstwerk. De Kunstkring raadt bezoekers aan om hier te starten en een route uit te stippelen
aan de hand van een plattegrond (te koop voor 2,50 euro).
U kunt in het gemeentehuis ook loten kopen (1 euro per stuk) en mogelijk één van de vele
originele kunstwerk winnen. Koopt u 5 loten dan is de plattegrond gratis. De trekking van de
loterij is op zondag 14 april om 18.00 uur. Kunt u niet aanwezig zijn dan krijgt u bericht.
De openingstijden van het gemeentehuis, de ateliers en de galeries zijn deze twee dagen van
11.00 uur tot 18.00 uur. Meer informatie over deze Open Atelier- en Galerieroute kunt u vinden
op www.kunstkring.com. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Graag tot ziens!
Stichting Kunstkring gemeente Sint Anthonis.

Deelnemers
Start van de route met overzichtsexpositie
deelnemers
Gemeentehuis Sint Anthonis

• Atelier de Nullen

Ledeacker
Exposant: Guus Verzellenberg - grafiek/schilderijen

Wanroij

Gastexposant: Redmer Hoekstra
- vervreemde tekeningen

• Trix Rijpkema - schilderijen en tekeningen
Sint Anthonis

• Juul Baltussen - metaalsculpturen

Westerbeek
Gastexposant: Beeldengroep ’t Helder - beelden

• Fleur Baltussen - balpentekeningen

• Miriam Meulepas - beelden en assemblages

Westerbeek

• Roos van Riet - illustraties/schilderijen

Sint Anthonis

• Carla Rovers - sculpturen

Wanroij

• Jos van Beek - schilderijen

Sint Anthonis

Gastexposant: Ans Kuijpers
- paintings/jewelry/conceptual art

• Marieke Derks - schilderijen

Sint Anthonis

• Marleen van de Steeg - keramische mensfiguren

• Maartje van Duijnhoven - schilderijen

Ledeacker

Gastexposant: Maria v Duijnhoven
- sumi-é schilderen naar model

• José Keurentjes - schilderijen

• Annie Verhoeven - thread art
Wanroij

Gastexposanten: Wiel Heemskerk - assemblages
Liesbeth Beijen - beeldhouwen in steen

• Ria Klomp - schilderijen en wandkleden

Wanroij

Gastexposant: Lucie Berben - keramiek

• Joke Koppers - textiel

Stevensbeek
Gastexposant: Maarten Boon - polyester en staal

• Lunchroom Markant

Oploo
Gastexposanten: Judith Schelbergen - schilderkunst
Ria de Bruijn-Hofmans - schilderijen

Sint Anthonis
Exposant: Marjo Kusters-Coenen - fotografie

Sint Anthonis

Gastexposant: Stefan Verhoeven - sieraden

• Ben Vollenberg - glaskunst

Sint Anthonis
Gastexposanten: Jacky Geurts - glaskunst
Walther van den Biggelaar - beeldhouwer

• Riny van de Vorst - beeldhouwwerk
• Saskia Weerepas - schilderijen

Oploo

Sint Anthonis
Gastexposanten: Liliane Winkels - sieraden
Tooske Crooijmans - beeldhouwen

Kunstkring Sint Anthonis is een ANBI stichting

