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Kunst op het Hof
7, 8 EN 9 JULI 2018
VAN 9.30 TOT 19u.
MEER INFO OP KVLV.BE/KUNSTOPHETHOF

KVLV, Vrouwen met vaart verrast voor twaalfde keer op rij met kunst
op originele plekken zoals schuren en stallen met ‘Kunst op het Hof’
Kunst op het Hof strijkt deze zomer neer in een charmant stukje Noorderkempen. Vlakbij de
Nederlandse grens tonen Gooreind, Loenhout en Wuustwezel hun mooiste troeven:
uitgestrekte bossen, historische juweeltjes, schuren en stallen waar je kunst in vele vormen zal
kunnen ontdekken.
Kunst op het Hof is een tweejaarlijks zomerevent dat telkens in een andere streek van
Vlaanderen georganiseerd wordt. In 2016 was Kunst op het hof nog te gast in het Limburgse
Hamont-Achel, dit jaar neemt het noorden van Antwerpen de fakkel over.
Een lusvormige route van 38 km verbindt 14 originele locaties zoals authentieke boerderijen
en dynamische landbouwbedrijven, waar KVLV, Vrouwen met vaart je verrast met kunst op
ongewone plekken. Meer dan 35 kunstenaars nemen deel aan deze originele kunst- en
plattelandsroute, allemaal gebundeld onder het thema ‘borders’. De route leg je bij voorkeur af
met de fiets, maar er is ook een alternatieve autoroute voorzien die zo veel mogelijk
gescheiden wordt van de fietsroute.
Uniek aan Kunst op het Hof is dat lokale mensen het project mee dragen. Eigenaars van
landbouwbedrijven en historisch waardevolle gebouwen, de vele plaatselijke KVLV-vrijwilligers,
mensen actief in andere plaatselijke verenigingen en dorpsbewoners spelen een cruciale rol in
het slagen van die driedaags evenement. Het uittekenen van de route, het aanspreken van
eigenaars van mogelijke locaties, het maken van cateringplannen … samen met KVLV zetten
zij zich met veel passie in voor een succesvolle, twaalfde editie van Kunst op het Hof.
Kunst op het Hof voor kids!
Ook kinderen zullen zich niet vervelen op Kunst op het Hof. Op onze startplaats voorzien we
een leuke speelhoek, maar ook tijdens de route is het fun verzekerd. Kinderen krijgen een
bundeltje waar ze leuke opdrachten en vragen uit oplossen op iedere locatie. Een onschuldige
hand trekt nadien tien bundeltjes uit de stapel die een fantastische prijs winnen van Clics!
Startplaats:
Fietsers starten hun route aan het Kattegat, Bredabaan 280, Wuustwezel.
Start je route op deze officiële startplaats of op één van de deelnemende locaties. Kom de
sfeer opsnuiven of spring zelf je fiets op!
Kaartverkoop:
Ter plaatse kun je toegangskaarten kopen op de startplaats of op elk van de 14 deelnemende
locaties. Prijs: €11, €9 met KVLV-kaart
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Meer info:
Op de Kunst op het Hof-website vind je een overzicht van de deelnemende locaties en
kunstenaars, de route, eten en drinken, fietsverhuur en nog veel meer.
WWW.KVLV.BE/KUNSTOPHETHOF
VOOR MEER PRAKTISCHE INFO OVER KUNST OP HET HOF, NEEM CONTACT OP MET FIEN
DEGRANDE – COMMUNICATIE VIA FDEGRANDE@ONS.BE - 0473/91 69 97
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