Zaterdag 4 en zondag 5 September

Atelierroute Hoge Noorden
Op zaterdag middag 4 september is er een prachtige middag waarbij meer dan 10 kunstenaars van de
Atelierroute Hoge Noorden gezamenlijk exposeren op één locatie!
Er zijn o.a. beelden, schilderijen, keramiek, een installatie, foto’s, een verrassend kunstwerk van wol en er
wordt live geschilderd. Daarnaast zal Anneke van de Graaf als verteller een mooi verhaal komen brengen en is
er live muziek van Marieke van Loon. Onder het genot van een drankje is er die middag meer dan genoeg, te
zien, te horen en te beleven.
Om 16.00 uur is er de feestelijke trekking van de verloting “Kunst in huis”. Hiervoor hebben de kunstenaars
het hele jaar door loten verkocht. De winnaar krijgt een waardebon ter waarde van het bedrag dat via de actie
binnen is gekomen. Voor dit bedrag kan een kunstwerk aangeschaft worden bij één van de deelnemende
kunstenaars van de route.
De loten zijn ook op 4 september nog te koop tot 15 minuten vóór de trekking, dus sla dan uw slag en
misschien wordt u wel de gelukkige winnaar!
Welkom op zaterdag 4 september vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur in de boerderijtuin van Kim Haaxma.
Hogeweg 4 Rottum 9998 NK.
Navigatietip: Zet nr. 2 in navigatie en rijd dan nog circa 1 km door naar nr. 4

Op zondag 5 september is er een reguliere route en kunt u de kunstenaars weer thuis bezoeken in
hun eigen tuinen en/of ateliers. Sommige kunstenaars doen die dag iets extra’s.
Welkom op zondag 5 september van 12.00 tot 17.00 uur.
De adressen van de 17 deelnemende kunstenaars staan op de derde pagina.

Op de volgende pagina een impressie van wat je tijdens de route van 5 september kunt verwachten.

Impressie werk van de kunstenaars die u op 5 september kunt bezoeken.

Marilyn Josiena

Loekie Vorst

Maarten Burggraaff

Rosier Baris

Linda Bouter

Theo Onnes

Edwin Gissen

Henk Krist

Gerda Onnes

Kim Haaxma

Edwin Grissen

Nanny ter Wiel

Jan Mulder

Mary Velthoen

Jos Mulders

Tiny Bouter-Snijders

Helga Ephraim

Op de volgende pagina alle adressen van de 17 deelnemende kunstenaars op 5 september.

Welkom op zondag 5 september van 12.00 tot 17.00 uur bij:
* 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
* Mary Velthoen Burchtstraat 7 Middelstum 9991AA. www.maryvelthoenart.com
* Henk Krist Klaproosstraat 28 Middelstum 9991CK www.henkkrist.com
* Nanny ter Wiel: Molenweg 47 Loppersum: www.nannyterwiel.nl .

* Marilyn Josiena Hoofdstraat 4 ’t Zandt 9915PD www.atelieroptzandt.nl
* Jos Mulders Hoofdstraat 4 ’t Zandt 9915PD www.atelieroptzandt.nl
* Edward Hölzel Hoofdstraat 39 ’t Zandt 9915PA www.edwardholzel.nl
* Rosiet Baris Hoofdstraat 39’t Zandt 9995PA
* Maarten Burggraaff Gerichtsweg 2 Eenum 9913TC www.steenbeelden.nl
Meer dan 100 beelden (steen, brons en hout) te zien in de Gerichtshof, mijn buitenatelier.
* Linda Bouter Laanweg 1 Roodeschool 9983RG www.lindabouter.nl
* Tiny Bouter-Snijders Laanweg 1 Roodeschool 9983RG www.lindabouter.nl/tiny-bouter-snijders.keramist
* Theo Onnes Boukemahof 12 9981MA Uithuizen www.theoonnes.nl

Ook kunstverhuur

15 Kim Haaxma Hogeweg 4 Rottum 9998NK www.kimhaaxma.nl Zet nr. 2 in navigatie en rijd nog circa 1km door
naar nr. 4 Hier is ook de wolinstalatie van Helga Ephraim te zien.
* Loekie Vorst Akkemaweg11 Stitswerd 9999XL www.bevlogenklei.nl
* Gerda Onnes Langestraat 5 Kantens 9995PD www.gerdaonnes.com
En kunt u een repetitie van de band Sixperience meemaken

Kijk voor meer informatie op:

www.atelierroutehogenoorden.nl

Ook kunstverhuur.

