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In het Weekend van 18 en 19 Juni vind de 11de editie plaats
van Ulvenhout uit de Kunst.
We willen de kunstenaars die mee doen aan de route, presenteren in het
cultureel centrum de Pekhoeve. Iedere deelnemer exposeert 1 kunstwerk in De
Pekhoeve en geeft een korte omschrijving van je zelf. Zodat de bezoekers een
overzicht hebben wat er allemaal te zien is, op de route door Ulvenhout. Op
deze manier kun je reclame maken voor je werk en de tentoonstelling in jouw
tuin.
De inrichting van de Pekhoeve zal door ons gebeuren op vrijdagmiddag 17 Juni.
De details, over hoe, wat en wanneer, zullen tegen die tijd duidelijk worden.
Op vrijdag avond 17 juni zouden we graag alle deelnemers, kunstenaars,
eigenaars van de tuinen en de leden van het oude bestuur uit willen nodigen
voor een borrel in de Pekhoeve. Dus hou die avond vast vrij in je agenda.

Wie mogen er eigenlijk mee doen?
Iedereen die creatief bezig is en dat graag zou willen laten zien, proeven,
ruiken, e.d. Het mogen zowel mensen van binnen als buiten Ulvenhout zijn. Het
is alleen wel handig als je een tuin tot je beschikking hebt om in te exposeren in
Ulvenhout. Dus ook een inwoner van Ulvenhout met een prachtige tuin, kan
mee doen. Wie weet kunnen we wel een match maken met een kunstenaar
zonder tuin. Twijfel je, neem dan contact op met een van ons en bespreek je
twijfel.
We zijn heel benieuwd hoeveel deelnemers weer mee willen doen in 2022. Zou
je, als je denkt mee te doen, ons kunnen berichten. Dat mag als reactie op deze
nieuwsbrief. Dit is geen definitieve aanmelding, daar komen we in April en Mei
op terug.

Nieuwsbrief Ulvenhout uit de Kunst
Nieuwsbrief ontvangen?
Mocht je van mensen horen dat ze ook graag de nieuwsbrief ontvangen. Wil je
dan ons het mailadres doorgeven. Dat kan ook via de site
www.ulvenhoutuitdekunst.nl daar kan je de nieuwsbrieven lezen en je
aanmelden voor de volgende. Je hoeft geen deelnemer of potentiële
deelnemer te zijn.

De site is de afgelopen tijd wat aangepast door Peter. Het is de moeite waard
om een kijkje te nemen.

Het laatste nieuwtje van deze brief
We zijn bezig om van UudK een stichting te maken. Dit is verstandig i.v.m. de
aansprakelijkheid van de bestuursleden, maar geeft ook de mogelijkheid
gebruik te maken van subsidies en fondsen. Sandra is bezig dit goed uit te
zoeken. We komen hier op terug.

Ideeën van de achterban.
Wij zijn nu sinds een paar maanden actief met de organisatie van UudK. Het
kost tijd om het ons eigen te maken en voor 17 juni de organisatie rond te
krijgen en sponsoren te vinden. We hebben voor de volgende edities creatieve
ideeën in de ijskast staan, maar er zijn nooit ideeën genoeg.
Mocht je mee een idee rond lopen om UudK nog mooier, aantrekkelijker,
beter, gezamenlijker, enz te maken. Laat het ons weten. Wie weet kunnen we
er ons voordeel mee doen.

Wij wensen U fijne feestdagen en een warm
creatief 2022 toe.
Tot volgend jaar

