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Expo april 2019
6 en 7 april 2019 organiseren we een expositie voor leden van Kunst
in het Rond. Net als vorig jaar zal dit in het Patronaat plaatsvinden.
Zie de eerder verstuurde uitnodiging. We hopen op een groot aantal
deelnemers!

Openstelling ateliers
Het idee is dat we bij elkaar in het atelier gaan kijken.
Inmiddels hebben een aantal kunstenaars zich hiervoor al aangemeld. De volgende openstellingen zijn op:
• 20 januari 2019 bij Atelier Golnaz van 14.00 tot 17.00 uur Adres: Begijnstraat 48, Veldhoven.
Alle kunstenaars en hun familie zijn welkom!
Liefst vooraf opgeven via info@ateliergolnaz.com
• 20 maart 2019 bij Eddy Kox van 12.30 tot 15.30 uur.
Adres: Groot Terkooyen 8, Bladel.
Graag van te voren opgeven wie en met hoeveel personen je komt. Via mail: ec.kox@planet.nl
Wil je ook meedoen, laat dan een datum aan ons weten.

KOM! Kunst Om Molen
KOM! Tussen 25 december 2018 en 1 januari 2019 naar het buitengebied van
Wintelre en Oerle en laat je verrassen door de prachtige natuur en innoverende
kunstwerken. Gecombineerd met een bezoek aan drie locaties, twee ateliers en
een kunst in ’t veld locatie, kun je een wandeling maken van 3 tot 8 km lang. De
wandeling gaat door akkerland, over schouwpaden en langs bosranden, je kunt
eventueel je eigen route uitstippelen. Trek wel stevige wandelschoenen aan,
want je loopt soms over drassige zandwegen.
Het atelier van Jeske Snoeren, Atelier Hoogeind Keramiek, Hoogeind 24, Oerle
(Veldhoven) www.hoogeindkeramiek.nl, is open van 25 december 2018 t/m 1
januari 2019. Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 uur.
Bij alle locaties is de wandeling KOM! gratis verkrijgbaar, of te downloaden via
www.oerle.info. Alle locaties zijn ook prima met de auto of fiets bereikbaar.
Entree gratis!

Kadotip
Ons lid Carla van Olst heeft voor de feestdagen in haar webshop bijzondere kadootjes te koop. Je hebt al iets
speciaals vanaf € 5,-. Kijk eens op www.oya-art.nl

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl

Wij wensen jullie fijne feestdagen & een goed begin van 2019!

