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Nieuwsjaarswens bestuur 
Marjon, Clemens, Marie-Louise en Ingrid wensen alle 
leden en belangstellenden in Kunst in het rond een 
creatief, gezond & gelukkig 2020!  

Atelierroute 2020 
Officiële opening atelierroute 17 april 2020 19:30 - 21:30 

uur in ‘t oude Slot. 18 en 19 april 2020 atelierroute. 
Deadline voor inleveren gegevens is 24 januari 2020. 

Expositie in DE VERDIEPING 
Expositie in DE VERDIEPING thema: Naar 100 jaar Veldhoven. Er hebben zich inmiddels 29 leden aangemeld 
voor de expositie die plaatsvindt gedurende de maanden april tot september 2020.    

Beeldmateriaal 
Voor communicatie in brede zin zoals website, facebook, persberichten etc. zijn we op zoek naar recent 
beeldmateriaal. Graag dit in groot formaat met beschrijving van het werk en je naam mailen naar 
Grasch@onsbrabantnet.nl   

Facebook Kunst in het Rond:  
Kihr Veldhoven en Instagram 
Wij proberen onze Facebook-pagina: Kihr Veldhoven en 
Instagram te activeren met ook jullie inbreng van expo' s en 
andere gebeurtenissen. Het mag ook een foto zijn van nieuw 
werk of je voorbereidingen voor de expositie Naar 100 jaar 
Veldhoven met toelichting. Heb je een berichtje met foto, 
mail het dan naar grasch@onsbrabantnet.nl dan plaatsen we 
het op facebook en Instagram.   

Nieuwe penningmeester 
Ter opvolging van Ingrid zoeken we een nieuwe penningmeester (hoeft geen kunstenaar te zijn, maar wel 
betrokkenheid met kunst). Geïnteresseerden kunnen contact op nemen met Ingrid van Dooren via email:  
iccvandooren@gmail.com. Ook zijn vrijwilligers welkom voor ondersteuning bij activiteiten zoals de 
atelierroute of de expositie.   
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Werk van collega kunstenaars 
 
Neem eens een kijkje op de website van 
glasatelier Lichtinzicht: 
https://www.lichtinzicht-glas.nl/ 

 
 
 
 

Of  
https://miekelangenhuizen.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kunst om Molen verrijkt met kunst in het veld   
De twaalfde editie van Kunst om Molen van 25 december 2019 
t/m  1 januari 2020 was een succes. Naast kunst op twee 
locaties was er dit jaar langs de Wintelresedijk kunst in het veld 
te zien. Jeske Snoeren van Hoogeind Keramiek en Riek en Guus 
Wouters van Atelier Le vent des forêts uit Wintelre laten al jaren 
werk zien tijdens het kunstevenement rondom molen Sint Jan 
aan het Hoogeind.  
 
“How are you 2?” toont een staande vrouw, in een waterplas. 
Met dit beeld wil de kunstenaar Antoinette Donkers aandacht 
vragen om stil te staan bij jezelf. Om letterlijk halt te houden, uit 
de tijdsdruk te stappen en uit de alledaagse molen. Zie ook 
http://www.antoinettedonkers-dekker.com/ 

  
 

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