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OPEN ATELIERDAGEN OP ARNHEMS BUITEN

Zaterdag 26 juni en zondag 27 juni a.s. stellen twintig kunstenaars van ateliergebouw B46 op
Arnhems Buiten, in het kader van het Landelijk Atelierweekend, hun ateliers open voor bezichtiging
en verkoop van hun kunstwerken.

Een unieke kans om een nog onontdekt kunstwerk te bemachtigen. En, je kunt even binnenkijken in
de ateliers op het monumentale terrein van Arnhems Buiten (voormalig KEMA terrein).
Arnhem = Designstad!
Arnhem heeft naam in de Kunst en Cultuurwereld. Van Kroller-Muller tot Artez en van Viktor & Rolf
tot Introdans. Al dat mooie werk wordt ‘geboren’ in de talloze ateliers die Arnhem inmiddels rijk is.
Tijdens de landelijk georganiseerde open atelier dagen kan je gebouw B46 bezoeken (onder de
‘KEMA toren’). 20 kunstenaars vertellen je graag over het tot stand komen van hun werk.
Dat varieert van moderne fotografie tot schilderijen en van sieraden tot ruimtelijk werk. Het is een
unieke kans om binnen te kijken in een bijzonder industrieel jaren ‘30 pand én tegelijkertijd ‘earlyart’ op de kop te tikken! Zet het in je agenda en steun je lokale kunstenaar!
Tip: Kom vroeg want voorgaande jaren werden de atelierdagen enorm goed bezocht. De atelierroute
is geheel corona-proof.
Zaterdag 26 en zondag 27 juni van 12 tot 17 uur zijn bezoekers van harte welkom.
Navigatie: Utrechtseweg 310 in Arnhem, Den Brink, Gebouw B46
Kijk voor meer info over de kunstenaars die mee doen en de bereikbaarheid op de Facebookpagina
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van Ateliergebouw B46:
https://www.facebook.com/search/top/?q=Ateliergebouw%20B46
https://www.facebook.com/Ateliergebouw-B46-504264733239761
https://www.facebook.com/Ateliergebouw-B46-504264733239761/videos/952190...
Voor meer informatie bellen met: Erik van Cuyk, m 0611 83 7272 of Anne Luchies m 06 25 17 4457
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