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Kunstparade 2018 in aantocht!

manier gepresenteerd. De organisatie
is al volop in touw om de geslaagde
editie van afgelopen jaar te overtreffen.

	
  

Namens Stichting Kunst-Zin Heiloo de
beste wensen voor 2018! Dat het voor
iedereen een inspirerend, actief en
productief jaar mag worden, een jaar
waarin uw werk gezien, beleefd en
gewaardeerd wordt. Dat is immers voor
elke kunstenaar de ultieme beloning.
Kunst-Zin
Heiloo
wil
met
de
Kunstparade Heiloo graag bijdragen
dat uw werk in de spotlight komt te
staan.
	
  
Schrijf nu in
U kunt zich tot en met 31 maart
inschrijven voor Kunstparade 2018, die
plaatsvindt in het weekend van vrijdag
22 tot en met zondag 24 juni. Wij
bieden deelnemers een levendig
kunstevenement, dat jaarlijks een breed
en geïnteresseerd publiek trekt. Op tal
van inspirerende plekken verspreid in
het dorp wordt een breed scala aan
beeldende kunst, muziek en
podiumkunsten op een aantrekkelijke

Op
de
website
www.kunstparadeheiloo.nl
vindt
u
inschrijfformulieren
plus
deelnametarieven
voor
beeldend
kunstenaars, musici, dichters en voor
deelnemers aan het Kunstplein. Stel uw
inschrijving niet uit, want de locaties
bieden ruimte aan een beperkt aantal
exposanten.

Kunstparade 2018 in hoofdlijnen:
• Witte Kerk
De in het dorpscentrum
gelegen, historische Witte Kerk
is een sfeervolle, intieme
toplocatie waar werk van de
exposanten volledig tot zijn
recht komt en de aandacht krijgt
die het verdient. Het is een
gewilde, door eerdere
deelnemers zeer gewaardeerde
plek om te exposeren, mede
door het hoge bezoekersaantal
dat het jaarlijks trekt. De
organisatie bewaakt de kwaliteit
door ieder jaar andere
kunstenaars gelegenheid te
bieden hier te exposeren. De
Witte Kerk als expositielocatie
heeft bewezen een echte
publiekstrekker te zijn!
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• Cultuurkoepel
Een andere, bruisende ambiance
in het dorp is de Cultuurkoepel
met sfeervol ingerichte
binnentuin op landgoed
Willibrordus. Deze
evenementenlocatie is uitermate
geschikt voor kunst- en
cultuuruitingen. De afgelopen
jaren zijn hier al tal van
gevestigde namen
neergestreken. De
Cultuurkoepel geniet
bekendheid in de wijde
omgeving. We zijn er dan ook
trots op dat deze klasse locatie
onderdeel is van Kunstparade
2018!

betaalbare en aantrekkelijke
manier om te exposeren tijdens
de Kunstparade.
• Kunstplein
In 2017 werd het Kunstplein voor
het eerst in PCC Heiloo
gehouden. Het bleek een schot
in de roos! Het moderne pand,
waarin schoonheid,
functionaliteit en duurzaamheid
samensmelten, leent zich
geweldig voor allerlei
kunstuitingen. Reden voor de
organisatie om tijdens
Kunstparade 2018 alle
mogelijkheden te benutten en
het Kunstplein uit te breiden:
met meer deelnemers en meer
activiteiten, waarbij ook gebruik
kan worden gemaakt van de
buitenruimte.

• De Route
De Kunstparade zou niet
compleet zijn zonder de route,
die als een lint door het dorp
slingert en de verschillende
locaties met elkaar verbindt. Bij
diverse kleinschalige
opstellingen her en der in het
dorp wordt het publiek gastvrij
door de exposanten ontvangen
en vaak op persoonlijke wijze
getrakteerd op bijzondere kunst,
gedichten en/of muziek.
Desgewenst regelt de
organisatie een routelocatie
waar een aantal deelnemers
gecombineerd kunnen
exposeren. Voor kunstenaars
met een bescheiden beurs is de
route dan ook een uiterst

We hopen uw interesse te hebben
gewekt en verwelkomen u graag als
deelnemer aan de Kunstparade!
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