Tjally Dirriwachter
ruimtelijke textielkunst
www.tjalenatextiles.nl

‘De Pimpernel’
Groeningsestraat 32
5826 AC Groeningen

06 21490610

Marijke van Bergen
theater,
beeldend verhalen vertellen,
Pimpernel
06 14144161

Anke van Gorp
textielkunst

Anna Hoogenbosch
grafiekkunst, mixed media

www.ankevangorp.exto.nl
06 18247718

06 83016039

Gijs van Lanen
sculpturen van hout en
ijzer

Christel Roelofs
textielkunst
06 17761454

www.gijsvanlanen.nl

Adriaan van Rossen
beelden

06 81320174

Guus Verzellenberg
materiedruk,
papierwerk

www.artisculp.nl
06 44110684

www.guusverzellenberg.nl

Elisabethhoeve
Zandsteeg 4
5836AV Sambeek

Milian van Stokkum
beelden, schilderijen,
mixed media
www.milianvanstokkum.nl
06 18490240

Lianne van den Boogaard
schilderijen, tekeningen
www.liannevandenboogaard.nl
06 54670321

Frank Lindner
toegepaste glastechnieken,
glas-in-lood en meer

Het tweede weekend van september staat in Boxmeer traditioneel in het
teken van kunst. Kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer houdt dan haar jaarlijkse
kunstroute.
Sinds vorig jaar is de vorm van de route iets aangepast. Het idee van de
atelierroute is losgelaten. Daarvoor in de plaats presenteren de Kunstkolkers
op drie grotere locaties hun nieuwste werken!
De locaties liggen in Boxmeer, Sambeek en Groeningen. Hierboven ziet u
waar de werken van welke Kunstkolkers zijn te zien. Tijdens de openingsuren
zijn de deelnemers op hun locatie aanwezig.
Is de opzet veranderd, de al jaren aan de route verbonden kunstzinnige
randactiviteit is gebleven. Dit betekent dat ook deze keer de Kunstkolkers zijn
uitgedaagd om een kunstwerkje te maken dat is geinspireerd op een jaarlijks
wisselend thema. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘loslaten’.
De op basis van dit thema gemaakte werkjes zijn tijdens het weekend van de
kunstkolkroute in de Weijerkapel te zien en te koop.
Voor een vriendelijke prijs kunt u eigenaar van zo’n uniek werkje worden!

opening 9 sep 2022, 19.45 uur
Weijerkapel Boxmeer

m.m.v. Marijke van Bergen
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