Zondag 7 februari

Atelier raam en tuin route Hoge Noorden
Welkom van 12.00 tot 17.00 uur.
Hieronder een impressie van wat je tijdens deze route kunt verwachten.

Helga en Rudy Ephraim

Edwin grissen

Gerda Onnes

Rieneke Gollnau

Nanny ter Wiel

Jan Schoffelmeijer

Deze keer een klein groepje kunstenaars dat meedoet aan de route.
Zij zorgen dat er veel te bekijken is in hun ramen of in de tuin.
De winactie “kunst in uw huis” loopt nog tot 6 juni. Daarbij bestaat de mogelijheid dat u de trotse bezitter kunt
worden van een kunstwerk. Onder de adressen van de deelnemende kunstenaar de spelregels van deze actie.
Wij houden ons aan de richtlijnen m.b.t. corona.

Adressen van de deelnemende kunstenaars op de volgende pagina.
Bij de deelnemer met een x achter de naam, kunt u zich inschrijven voor de winactie.

Welkom op zondag 7 februari van 12.00 tot 17.00 uur bij:
* Gerda Onnes Langestraat 5 Kantens 9995PD www.gerdaonnes.com X
Warme chocolademelk en glühwein in de tuin. Hier kunt u ook gebruik maken van het toilet.
* Helga en Rudy Epraim Pastorieweg 27 Kantens 9995 PM
* Edwin Grissen/Galerie de Winkel Achterweg 2 Onderdendam 9959PD www.edwingrissen.com X
Inlijstingen zijn ook mogelijk. Ook welkom binnen.
* Rieneke Gollnau Uiterdijk 22 Onderdendam 9959PK www.rienekegollnau.nl . X
Ook welkom binnen
* Nanny ter Wiel: Molenweg 47 Loppersum: www.nannyterwiel.nl X

* Jan Schoffelmeijer Nieuwstraat 6 Loppersum 9919 AZ www.janschoffelmeijer.nl X

Kijk voor meer informatie op:

www.atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl

Spelregels “kunst in uw huis”.







Kosten per inschrijving € 5,Alle afknipstroken worden op zondag 6 juni (de locatie is op dit moment nog niet bekend) in een grote ton gestopt. Daaruit wordt
aan het einde van die dag een gelukkige getrokken.
Deze gelukkige mag een kunstwerk uitzoeken ter waarde van het binnengekomen eindbedrag van de inschrijvingen.
Valt u op een werk dat duurder is, dan kunt u dat bedrag gebruiken voor een aanbetaling en kunt u met de desbetreffende
kunstenaar een regeling treffen.
Is de waarde van het door u uitgekozen kunstwerk lager, dan kunt u nóg een werk uitzoeken voor het resterende bedrag,
eventueel bij een andere kunstenaar.
Alle deelnemers van de inschrijvingen worden gedurende deze periode op de hoogte gehouden over het verloop van deze actie.

