Stichting Atelierroute Groot Woerden

NIEUWSBRIEF Nr. 1

januari 2018

Beste kunstenaar,
Dit jaar wordt voor de 16e keer de Atelierroute Groot Woerden in de gemeente
Woerden (Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld) georganiseerd.
We kijken met veel plezier terug op de route van 2017, ons derde lustrum.
Dit jaar gaat er het volgende veranderen.
 Allereerst de datum. Dit wordt voortaan het 1e weekeinde van oktober, dus dat zal
dit jaar op 6 en 7 oktober zijn. Door de opeenhoping van culturele evenementen
in de maand september, wijken wij uit naar het 1e weekeinde van de maand
oktober. Ook door de steeds verdergaande vakantiespreiding is de maand
september een vakantiemaand geworden.
 We willen op meerdere plaatsen kunstenaars in de gelegenheid stellen hun werk
tentoon te stellen. Hierover meer informatie in de nieuwsbrief van begin maart.
 Evenals vorig jaar willen we ook dit jaar een thema aan de Atelierroute geven.
Het thema is “In de wolken”. Deze werken zullen op de overzichtstentoonstelling
te zien zijn.
Uiteraard staat het u vrij een kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling in te
leveren, dat geen verband houdt met dit thema.
Bestuurssamenstelling
Ilja Pronk heeft besloten om na 16 jaar als voorzitter en bestuurslid van de
Atelierroute te stoppen.
Wij danken Ilja voor haar grote inzet vanaf het eerste uur, wensen haar alle
succes met verdere creatieve ontplooiingen en ontmoeten haar weer graag bij de
komende Atelierroutes.
Carolien van Dam is nieuw bestuurslid en tevens voorzitter, zij is in het verleden
bestuurslid geweest van de Atelierroute.
Het bestuur bestaat verder uit:
Cor Luijendijk, secretaris
Maria Margraf, penningmeester
Ank van Brakel-Hoetmer
Marianne Dams
Iman Vroman
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Inschrijven
De inschrijving moet uiterlijk 1 mei binnen zijn.
De kosten voor deelname bedragen ongewijzigd € 65,00.
Mocht u belangstelling hebben om dit jaar mee te doen, stuur ons dan een
berichtje, dan zullen wij u verder op de hoogte houden.
tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Atelierroute Groot Woerden
Ank van Brakel-Hoetmer
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