
Expositie landsschapskunst van 21 juni tot en met 30 augustus 2015 
Openingstijden 13.30 uur tot 16.00 uur

Theehuis Kortenhoeff
Huijbergseweg 140, Hoogerheide

Alle kunstwerken en gedichten zijn gemaakt na inspiratie te hebben opgedaan in dit prachtige 
natuurgebied op de “De Brabantse Wal”.

Feestelijke opening zondag 21 juni 13.30 uur 

Tijdens de maanden juni en juli  zullen er altijd kunstenaars aanwezig zijn.
Zaterdag 27 juni.  
Zondag 28 juni met wandeling o.l.v. Ewoud Willem van Doorn .
Zaterdag 4 juli
Zaterdag 11 juli 
Zaterdag 18 juli 
Zondag 19 juli met wandeling o.l.v. Ewoud Willem van Doorn
Zaterdag 25 en zondag 26 juli 
Zondag 2 augustus met wandeling o.l.v. Ewoud van Doorn.

De maand augustus kunt u op eigen gelegenheid de expositie bekijken. 
Theetuin Kortenhoeff is open van woensdag t/m zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur
Info: www.theetuinkortenhoeff.nl
Tel: 06-25006919
 
Kleine Dieren Hotel
Tijdens de expositie periode wordt door de kunstenaars een hotel gebouwd voor kleine dieren. 
Dit kunstwerk zal gemaakt worden van materialen uit de omgeving en zal ook na de expositie 
blijven staan in de theetuin. 

Poëziewandelingen
Tijdens de duur van Heerlijke Kunst in Theetuin Kortenhoeff worden er drie poëzie-
wandelingen georganiseerd in het natuurgebied grenzend aan de theetuin. 
Dichter Ewoud Willem van Doorn leest zijn gedichten voor. Start rechts bij het bankje buiten het 
terrein van de “Theetuin” om 13.30 uur. Voor deze wandelingen wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. 

Deelnemende kunstenaars
Riet Buuron, Ewoud Willem van Doorn (dichter), Lia Reijnders, Pierrette Schoon, Hella Sluyters, 
Carla Stout, Erdal Unal, Christine Veraart , Trudie Vrolijk, Irene Weug, Elke Zimmerman, Frits 
Wiggers, Addy van Kempen, Karin van de Looij, Frank Beek, Fiore Henken.
 
Theetuin Kortenhoeff
Hier liggen de flyers met informatie over de kunstenaars en hun gemaakte
kunstwerken in de tuin. Bij elk werk is een QR-code aangebracht.
Na het bekijken van de kunstwerken in de tuin van het theehuis kunt u rustig genieten van een 
kopje koffie of thee of iets anders nuttigen.

Heerlijke Kunst - 2015

Beeldend Kunstenaars Collectief

http://www.theetuinkortenhoeff.nl

