Persbericht

Atelierroute Oude IJsselstreek 2014
Datum: 19-20 en 26-27 april 2014
Tijd: 11:00 tot 17:00 uur
Kunst kijken in de Oude IJsselstreek.
Twee weekenden in april stellen kunstenaars in de gemeente Oude IJsselstreek hun deuren
open voor publiek. Professionals én amateurs in verschillende disciplines: schilderkunst,
keramiek, beeldhouwen en fotografie. Onder de bezoekers die meer dan 20 ateliers
bezoeken, wordt een kunstwerk verloot.
De atelierroute is in 1998 door een groep kunstenaars in de voormalige gemeente Wisch
voor het eerst uitgezet. Nu is het Kunstenaars Collectief Breekijzer de initiatiefnemer en
zijn het de deelnemende leden van het collectief die samen met de amateurkunstenaars in
de gemeente Oude IJsselstreek hun atelier openstellen.
Zij vertegenwoordigen een breed scala aan disciplines. Bindend element is het woonachtig
zijn in de gemeente Oude IJsselstreek. Eén keer per twee jaar stellen zij gezamenlijk hun
atelier open voor publiek.
Omdat het collectief partner is van het innovatiecentrum ICER zal in het gebouw waar
ICER werkzaam is, de Afbramerij op het DRU-industriepark te Ulft een
overzichtstentoonstelling van de deelnemers zijn van 18 t/m 27 april. Tijdens de route
zullen twee deelnemers daar ook tijdelijk hun atelier hebben en werkzaam zijn.
In 2014 zijn er 35 deelnemers die hun atelier openstellen of als gast bij een collega werken
of exposeren. Ook zijn 2 galeries en de expositie in de Afbramerij in de route opgenomen.
Informatie over de deelnemers en locatie van de ateliers komt beschikbaar via een boekje,
de catalogus van deelnemers. In deze catalogus zit ook een stempelkaart. Bezoekers die
20 of meer deelnemers bezoeken kunnen meedoen in de verloting van een kunstwerk. Op
de overzichtstentoonstelling is de informatie beschikbaar welke kunstenaars een werk
beschikbaar stellen. Dit kan een werk op de tentoonstelling zijn of een vergelijkbaar werk
waarvan dan een foto op de tentoonstelling beschikbaar is.
De catalogus is te koop voor € 2,00 en tijdig vooraf beschikbaar bij de VVV vestigingen in
de gemeente Oude IJsselstreek en bij de balie van ICER.
Tijdens de route is de catalogus ook bij de deelnemers te koop.
De opengestelde ateliers tijdens de Atelierroute 2014 bestrijken de gehele gemeente. De
meeste ateliers zijn daarom twee weekenden geopend, waardoor de bezoekers meer
gelegenheid hebben het grotere aanbod te bezoeken.
Maar let op: niet alle ateliers zijn beide weekenden geopend. Voor de details zie de
deelnemers catalogus of raadpleeg de persoonlijke pagina's op de website.
Alle informatie komt ook beschikbaar via de website:

www.atelierroute-oude-ijsselstreek.nl

Voor de redactie:
Vragen aan de organisatie bijvoorbeeld over:
Verspreiding affiches en flyers (full color A5 ansichtkaart),
Persbericht en informatie voor de media, toegankelijkheid ateliers,e.d
Neem dan contact op met de organisatie of kunstenaars via de volgende adressen:

Hans Sennema
Eksterhof 24
7051 WL Varsseveld
tel:0315-230304
info@sennemakunst.nl

Ineke Bruil
Sinderenseweg 68
7065 BL Sinderen
tel: 0315-785030
info@inekebruil.nl

