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ATELIERROUTE ’S-HERTOGENBOSCH 2016 is de twaalfde editie.
Ruim 100 kunstenaars stellen dit najaar hun atelier weer open.
Zij nodigen u uit een blik te komen werpen in hun atelier, want dat
is de kern van deze editie van de atelierroute. Terug naar de basis:
HET ATELIER. Ontmoet, ontdek de kunstenaars en geniet van hun
kijk op de wereld.
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Voorafgaand aan Atelierroute ’s-Hertogenbosch 2016 is er

GRATIS AR16 MAGAZINE

een grote OVERZICHTSEXPOSITIE. Daar tonen de deelnemende

VERSPREIDINGSPUNTEN

kunstenaars één van hun creaties.

ATELIERS IN ’S-HERTOGENBOSCH
STOK KRUITHUIS
citadellaan 7

Locatie STOK Kruithuis, Citadellaan 7, ‘s-Hertogenbosch.
9 - 25 SEPTEMBER 2016
OPENING 9 SEPTEMBER 20.00 UUR

BOEKHANDEL ADR. HEINEN
kerkplein 27
KUBRA/KUNSTWINKEL
schilderstraat 17a
SM'S
mortel 4
VVV

Ter gelegenheid van Atelierroute 's-Hertogenbosch verschijnt
het AR16 MAGAZINE, HET ATELIER genaamd. Dit gratis magazine
bevat een routekaart, een overzicht van de kunstenaars, inclusief
disciplines en adressen. Daarnaast stelt een aantal culturele
instellingen zich voor. Verder leest u interviews met het SM's,
kunstenaars, bezoekers en kinderen.

markt 77
BIBLIOTHEEK
hinthamerstraat 72
HET BOLWERK
sint janssingel 18
STADSKANTOOR
wolvenhoek 1

Tijdens deze editie van de atelierroute is er de AR-TAXI.
Autobedrijf Jos van Boxtel heeft een aantal auto's ter beschikking
gesteld waarmee u langs de ateliers gereden kunt worden. Meer
hierover vindt u in het AR16 Magazine en op www.stokpunt.nl.
VOOR HET ACTUELE PROGRAMMA KIJK OP
www.stokpunt.nl
Facebook: atelierrouteshertogenbosch

vormgeving patrick lijdsman

Twitter: atelierroute DB
STOK-KRUITHUIS Citadellaan 7 - 5211 XA ´s-Hertogenbosch - 073 614 86 38
OPENINGSTIJDEN woensdag - zondag van 12.00 - 17.00 uur
ENTREE 3,50 euro, tot 16 jaar gratis WWW.STOKPUNT.NL - FACEBOOK: KIJKOPSTOK

