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15e Kunstwandelroute Hummelo | Jubileumeditie
Landgoed Enghuizen Hummelo | 17 april t/m 9 juni 2014
Veertig kunstenaars, waaronder leerlingen van het Almende
College en de Vrije Academie voor Beeldende Kunst, hebben

Kinderpuzzeltocht

hun werk in de vrije natuur opgesteld. De werken staan langs
een wandelroute van zo’n vier kilometer op het landgoed
Enghuizen in Hummelo. Wil men alles goed bekijken dan
neemt de wandeling zeker anderhalf uur. Het startpunt is bij

Fotowedstrijd

het Hotel-Café-Restaurant ‘De Gouden Karper’, Dorpsstraat 9
in Hummelo. Het landgoed is van zonsopkomst tot zonsondergang vrij toegankelijk.
Een fraai uitgevoerde catalogus bevat informatie over de
route, de beelden, gedichten, de 15 jarige geschiedenis
van de Kunstwandelroute, het landgoed Enghuizen en een
stemkaart voor de publieksprijs.
De catalogus is te koop voor € 4,- bij:
Dorpsstraat 9, Hummelo
gebruikt worden.
Kunstmarkt
kunstmarkt gehouden worden op de grote parkeerplaats
De opbrengst is bestemd voor de organisatiekosten.
Enghuizer dialogen V
zich laten inspireren door het landgoed. Halverwege de

programma zie website www.webartsight.nl, of het wedigingen op de klink-plek.

Het Web
De organisatie van de kunstwandelroute berust bij

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.webartsight.nl of de

Poëziewijzers
Inlichtingen over de Kunstwandelroute ook via telefoonwordt op een bijzondere manier tot uitdrukking gebracht
in een aantal speciale richtingwijzers. Deze wegwijzers
Ze zijn te koop voor € 75,-. Informatie via jan@opdam.com
De publieksprijs
kies uw top-drie en maak kans op een kunstbon ter

Er is altijd de mogelijkheid tot gegidste rondleidingen
voor groepen.
De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door
-

een kaartje om uw top drie samen te stellen. Na inleverorganisaties, instellingen en bedrijven.
Doetinchem.

