Open Atelierroute Leeuwarden 2011
Leeuwarder kunstenaars verbeelden ‘AAN HET WERK’
De jaarlijks terugkerende Open Atelierroute is een initiatief van de Stichting
Kunstpromotie Leeuwarden. Het thema van de zeventiende editie is ‘AAN HET WERK’,
dit in de breedste zin van het woord. Het thema is geïnspireerd op de huidige woelige
tijden waarin er sterk op kunst wordt bezuinigd. Met dit thema willen we benadrukken
dat kunstenaars toch echt wel WERKEN en het publiek laten zien hoe kunst ontstaat.
Leeuwarder kunstenaar laten tijdens de overzichtstentoonstelling zien wat de resultaten
van hun WERK zijn.
Bouwplaat
Om het publiek zo veel mogelijk te betrekken krijgen zij dit jaar een bouwplaat die door
knippen en plakken een object wordt dat zij kunnen bewaren.

Laagdrempelig
De Open Atelierroute is een mooie gelegenheid om kennis te maken met kunst en hun
makers uit Leeuwarden en omgeving. Het evenement is met opzet laagdrempelig
gehouden, om iedereen de kans te geven ergens binnen te stappen en een praatje te
maken. Sfeer snuiven en ontdekken, daar draait het om.
Stempelkaart
Bezoekers kunnen bij de kunstenaars een stempelafdruk verzamelen en dingen daardoor
mee naar leuke prijzen. Onder de inzenders verloten wij waardebonnen die bij de
kunstenaars van deze route besteed kunnen worden. Met de waardebonnen van 400, 300,
200 en 100 euro zijn kwalitatief goede kunstwerken te kopen.
Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden, sponsoren en
natuurlijk de deelnemers. Maar het draait om het publiek, déze bezoekers maken de Open
Atelierroute tot een succes.
De open Atelierroute 2011 begint met een overzichtstentoonstelling in de Blokhuispoort.

Op 28 oktober om 17:00 uur is de officiële opening en de tentoonstelling is gratis te
bezichtigen tot en met 6 november.
Op 5 en 6 november zijn de ateliers van de kunstenaar te bezichtigen van 10:00 uur tot
17:00 uur.
Meer informatie: www.kunstpromotie-lwd.nl

