BEZOEK DE EXPOSITIE van ZEVEN kunstenaars in
de BEELDENTUIN aan de rand van OISTERWIJK

KUNST tussen de bedrijven

EXPOSITIE ‘Kom naar de LAARAKKERS’

4 - 26 juni 2022

ELLEN BROUWERS
MAARTEN FRANSSEN

donderdag t/m zondag van 13 tot 18 uur

PAUL FUNCKEN
MONIQUE LIPSCH
JAN SNEP

ELLEN BROUWERS

JOS VERSCHAEREN

MAARTEN FRANSSEN

ANDRÉ VAN DE WIJDEVEN

PAUL FUNCKEN

Bezoekadres:
Laarakkerweg 26
5061 JR Oisterwijk

MONIQUE LIPSCH

Openingstijden:
Donderdag t/m zondag van 13.00 tot 18.00 uur en op afspraak.

JOS VERSCHAEREN

gratis
toegang

JAN SNEP

Bereikbaar:
Eigen vervoer: (N65 vanaf Breda/Den Bosch) Afslag OisterwijkMoergestel, rotonde bij de Molen linksaf, richting Haaren/Boxtel,
de Sprendlingenstraat gaat over in de Laarakkerweg.

ANDRÉ VAN DE WIJDEVEN

Vanaf station /centrum:
c.a. 10 minuten lopen richting Haaren, spoorweg oversteken,
rechts aanhouden, spoor volgen, u nadert een bedrijventerrein aan
uw linkerzijde, volgen tot 1e weg links. U vindt ons op de hoek van
De Laerweye, Laarakkerweg 26, Oisterwijk.

www.bezoekoisterwijk.nl

Bezoekadres
Laarakkerweg 26
5061 JR Oisterwijk
10 min. lopen vanaf centrum

Spaar het milieu en geef deze folder door als u die niet meer nodig heeft.

BEELDENDE KUNST in Brons, Glas, Staal en Epoxy
Oisterwijk staat in de maand juni 2022 in het teken van kunst.
Door Covid-19 is het kunstenaarsleven grotendeels tot stilstand
gekomen.
We vinden het belangrijk om met nieuw elan aandacht te vragen
voor cultuur.
Daarom hebben we besloten om de manifestatie ‘Art in Oisterwijk’
met een nieuw initiatief te ondersteunen met een expositie in de
buitenlucht aan de rand van onze gemeente.
Ons het motto is; ‘Kom naar de Laarakkers’
MAARTEN FRANSSEN

ELLEN BROUWERS

MONIQUE LIPS

Bezoekadres
Laarakkerweg 26
5061 JR Oisterwijk

JAN SNEP

JOS VERSCHAEREN

10 min. lopen vanaf centrum

Tijdens deze periode hebben we een lezingencyclus samengesteld.
Deze staat altijd in relatie tot kunst en cultuur en is voor iedereen
toegankelijk.
Exact progamma zie: www.bezoekoisterwijk.nl/uitagenda.
Scholieren en groepen tot 15 personen zijn van harte welkom.
Op aanvraag kan een rondleiding verzorgd worden.
Wij hopen hiermee de culturele aantrekkingskracht van Oisterwijk nieuw
leven in te blazen en dat het weer even succesvol zal worden als in de
tijden voor de pandemie.
Lezingen tijdens Kunst tussen de bedrijven:
Zaterdag 4 juni • Brons door Linda Dielemans

Donderdag 23 juni • Eyeopener ‘Internationale jaar van het
glas 2022’ door Ellen Brouwers en Paul Roman
	Zondag 26 juni • 2000 jaar Kunst én Architectuur
door Rene Erven

www.bezoekoisterwijk.nl

ANDRÉ VAN DE WIJDEVEN

PAUL FUNCKEN

LEZINGEN
STARTEN
ALTIJD
om 15 uur

Progamma zie https://www.bezoekoisterwijk.nl/uitagenda

WEEKENDS SPECIAL TASTE ART, TASTE WINE
4 & 5 • 11 & 12 • 18 &19 • 25 & 26 juni
Tijdens de openingstijden van 13.00 tot 18.00 uur

