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De afgelopen tijd is er veel werk verzet. Voor de oprichting van de stichting UudK zijn er staturen
geschreven, er is een sponsorplan en een PR plan gemaakt, planningen zijn opgesteld en weer
aangepast. Maar langzamerhand krijgt de 11e editie van Ulvenhout uit de Kunst steeds meer
vorm.
Nieuw bestuurslid:
Afgelopen vergadering verwelkomden wij het zevende bestuurslid: Leontien Besems. Ieder
bestuurslid brengt zijn eigen expertise in en Leontien gaat zich ondermeer bezighouden met
social media. Binnenkort is nieuws en achtergrond informatie over UudK te volgen via de website,
Instagram en Facebook.
START INSCHRIJVINGEN EN DEELNEMERS GEZOCHT

Maak je beeldende Kunst?
Heb j een tuin in Ulvenhout?
Of kun je gebruik maken van een tuin van familie of van een
vriend(in) in Ulvenhout?
Of vind het het leuk om de exposities in de tuinen van
Ulvenhout te oml sten met muziek?
Schr f je dan in, of stuur ons een mail via de website:
www.ulvenhoutuitdekunst.nl
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Start inschrijvingen UudK 2022
Geef je nu op voor deelname aan Ulvenhout uit de Kunst 2022. Op de website van
www.ulvenhoutuitdekunst.nl kun je je inschrijven. Deelname aan UudK kost €25 per persoon.
Hiervan bekostigen wij ondermeer een folder met kunstroute voor bezoekers, vlaggen en borden

bij deelnenemers en hun tuinen. Bovendien starten wij het ‘kunstweekend’ met een borrel op
vrijdag. Alle deelnemers en sponsoren worden hiervoor uitgenodigd.
Inschrijvingen zijn de nitief zodra wij de betaling ontvangen hebben. Inschrijven is mogelijk tot en
met vrijdag 13 mei.
Deelnemers gezocht:
Ben je een amateurkunstenaar en vind jet het leuk om anderen jouw kunst te laten zien, doe dan
mee met Ulvenhout uit de Kunst. Alle disciplines zijn welkom!

Vrijdag 8 april stond in Ons Weekblad een oproep: Deelnemers gezocht in Ulvenhout en
Ulvenhout AC. Nieuw Elan Ulvenhout uit de Kunst.
Via onderstaande link is het artikel te lezen.
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IK TOON
Heel Nederland is in de maand juni het podium van alle amateur kunsten. De organisatie IkToon,
onder het motto ‘Kunst is van iedereen’, laat al vijf jaar lang met alle amateurkunstenaars zien
hoeveel plezier het geeft om met kunst en cultuur bezig te zijn. De gemeente Breda sluit aan bij de
IkToon campagne met de naam BredaToont. Ulvenhout uit de Kunst doet ook mee en krijgt
uiteraard een plekje op de agenda van BredaToont.
Wil je meer weten over IkToon kijk dan op www.iktoon.nl

