Zondag 2 mei

Atelier- raam- en tuin- route Hoge Noorden
Welkom bij 12 kunstenaars van 12.00 tot 17.00 uur.
Hieronder een impressie van wat je tijdens deze route kunt verwachten.

Helga Ephraim

Jan Schoffelmeijer

Edwin Grissen

Mary Velthoen

Maarten Burggraaff

Gerda Onnes

Jan Mulder

Nanny ter Wiel

Henk Krist

Rieneke Gollnau

Jos mulders

Marilyn Josiena

Tijdens deze atelier- raam- en tuinroute zorgen wij dat er veel te beleven is.
Zo zijn er tekeningen in pastel en potlood, beelden van steen, hout, brons en struisvogeleieren, schilderijen in olieverf,
acryl en aquarel en er is keramiek te zien.
We kunnen weer beperkt open, daardoor ben je bij een aantal van ons ook binnen van harte welkom.
En de lente is begonnen, daardoor is er ook veel te genieten van het prachtige Groningerland tijdens de rit tussen de
ateliers.

Adressen van de deelnemende kunstenaars op de volgende pagina.

Welkom op zondag 2 mei van 12.00 tot 17.00 uur bij:
* Maarten Burggraaff Gerichtsweg 2 Eenum 9913TC www.steenbeelden.nl Onze tuin en buitenatelier staan weer vol
met oude en ook nieuwe beelden van natuur- en baksteen, brons en hout.
* Marilyn Josiena Hoofdstraat 4 ’t Zandt 9915PD www.atelieroptzandt.nl **
* Jos Mulders Hoofdstraat 4 ’t Zandt 9915PD www.atelieroptzandt.nl **
* Nanny ter Wiel: Molenweg 47 Loppersum: www.nannyterwiel.nl ** .

* Jan Schoffelmeijer Nieuwstraat 6 Loppersum 9919 AZ www.janschoffelmeijer.nl
* Mary Velthoen Burchtstraat 7 Middelstum 9991AA. www.maryvelthoenart.com
* Henk Krist Klaproosstraat 28 Middelstum 9991CK www.henkkrist.com **
* Gerda Onnes Langestraat 5 Kantens 9995PD www.gerdaonnes.com ** Ook kunstverhuur.
* Helga Ephraim Pastorieweg 27 9995PM Kantens
* Rieneke Gollnau Uiterdijk 22 Onderdendam 9959PK www.rienekegollnau.nl . **
* Edwin Grissen/Galerie de Winkel Achterweg 2 Onderdendam 9959PD www.edwingrissen.com **
Inlijstingen zijn ook mogelijk.
* Jan Mulder Beckeringhstraat 36 Onderdendam 9959PT www.dekeramiekbouwer.nl **

** Bij deze kunstenaars kunt u zich inschrijven voor 5 euro om mee te doen aan de winactie “kunst in uw huis”.
Waarbij de winnaar voor het binnengekomen bedrag een kunstwerk aan kan schaffen.

Kijk voor meer informatie op:

www.atelierroutehogenoorden.jouwweb.nl

