
Beste kunstvrienden, 
 
Voor je ligt de vierde nieuwsbrief van dit jaar.  Deze keer met informatie over het 
aanstaande Kunstcafé en de Open Atelierroute, maar ook met een bijzonder evenement 
in de gemeente dat niet door ons zelf is georganiseerd. Dit evenement is het 
Kamermuziekfestival Tussen Maas en Waal 2016 in combinatie met een expositie van 
de kunstschilder Philip Akkerman. We vonden dat we dit festival niet onvermeld 
mochten laten. Meer informatie is te vinden onder het kopje “Voor u gezien”.  
 
Door ook activiteiten te vermelden van Wijchense kunstenaars of van activiteiten in 
Wijchen door anderen georganiseerd, willen we graag de rol op ons nemen om zoveel 
mogelijk kunstactiviteiten in onze gemeente bij het brede publiek onder de aandacht te 
brengen. Onze focus blijft daarbij gericht op beeldende kunst.  
 
Kunstcafé 
Kunstcafé wordt vier keer per jaar georganiseerd als ontmoetingsplek voor  kunstenaars 
en kunstliefhebbers. Loop binnen en ontmoet anderen die geïnteresseerd zijn in kunst.  
 
Deze keer wordt een inleiding verzorgd door Maaike van Steenis. Zij leert kunstenaars en 
creatief ondernemers hoe zij een succesvol bedrijf kunnen opbouwen en meer kunnen 
verdienen met hun werk. Zij verzorgt een lezing over dit onderwerp voor de bezoekers 
van dit Kunstcafé. Niet alleen interessant voor kunstenaars, maar ook voor anderen die 
zich betrokken voelen. Na de lezing is er volop tijd om met elkaar of met Maaike in 
gesprek te gaan. 
Wanneer: woensdag 25 mei 
Tijd: 20.00 uur 
Waar: Café Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen 
Toegang gratis, drank voor eigen rekening 
We hopen weer op een goede opkomst en vinden het fijn als je laat weten dat je komt. 
Aanmelden Kunstcafé 
 
Atelierroute: 
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni van 11 tot 17 uur zetten zo’n veertig kunstenaars in de 
gemeente Wijchen voor de zesde keer hun atelierdeuren open voor publiek. In ateliers, 
tuinen en op andere mooie locaties is hun werk te bekijken. 
Een overzichtstentoonstelling wordt ingericht in de raadszaal van het Kasteel van 
Wijchen. Het doel van de atelierroute is om kunst in de gemeente Wijchen op de kaart te 
zetten en bezoekers de mogelijkheid te geven om kunstenaars op hun werkplek te 
bezoeken.  

                         KKW Nieuwsbrief  1652016 

http://www.kunstkringwijchen.nl/


Een folder met informatie over alle deelnemers en een beschrijving van de atelierroute 
zijn verkrijgbaar op 18 en 19 juni in het kasteel tijdens de overzichtstentoonstelling van 
11 tot 17 uur. 
 
PR‐medewerker gezocht 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger, die ons kan ondersteunen bij de volgende taken: 

‐ schrijven van persberichten en nieuwsbrieven 
‐ communicatie naar diverse doelgroepen: kunstenaars, kunstliefhebbers en 

samenwerkingspartners 
‐ het bijhouden van berichtgeving via de website en social media (FB en eventueel 

Twitter) 
We zoeken iemand die goed kan schrijven en dit kan afstemmen op de verschillende 
media. Wij bieden samenwerking in een enthousiaste groep vrijwilligers.  
Informatie via onze website 
 
Voor u gezien: 
Vier het voorjaar met klassieke muziek, natuur en kunst 
Op vrijdag 27 mei, zaterdag 28 mei en zondag 29 mei is op het landgoed Heerlijkheid 
Leur het kamermuziekfestival Tussen Maas en Waal 2016 in combinatie met een 
tentoonstelling van zelfportretten van de kunstschilder Philip Akkerman. Deze 
tentoonstelling vindt plaats in de Maalderij tegenover de kerk in Leur en is gratis als je 
het festival bezoekt.  
Klik voor meer informatie over het festival en voor het bestellen van kaarten op 
Kamermuziekfestival Tussen Maas en Waal 2016 
 
Expositie “Over grenzen”  
Op 1 maart is  de expositie OVER GRENZEN geopend met collages en schilderijen van de 
Ghanees Richard Kofi, foto's van Mika Kraft en van beelden van Frank Vissers (Wijchen). 
De expositie is in het gebouw van de HAN Pabo, Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen en 
duurt tot eind juni. 
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