
TOEGANKELIJKE KUNSTTOUR IV & 

‘ Klei sensatie in een Tuin op Hoogte ‘

Datum: zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni van 11:00 tot 19:00
Locatie Kunstfront (RADIUM ) Cabergerweg 45 

Het afgelopen jaar hebben mensen met en zonder beperking hard gewerkt aan 
een groene -en kunstzinnige omgeving rondom het Kunstfront. Een creatief team
van onze sociale groeituin nodigen jullie uit, om eens een kijkje te komen nemen 
of deel te nemen aan een van onze leuke activiteiten. Tijdens onze Open Ateliers
en Open Tuin Terras kun je komen proeven van heerlijke drankjes en hapjes, 

Een expositie van  gastkunstenaars 9000 tekeningen van Gaston Wuestenberg 
(B) de keramische installaties van ( Hu/NL ) Sándor Sinko en div. Technieken 
van ( I/NL ) Diana Gambardella 

TIP : Jong en oud is hier welkom om te participeren aan diverse workshops en 
spelletjes als: Mozaïekworkshops, klei schieten met blaaspijp, souvenir 
boetseren, glazuren en Raku stoken o.l van Sandra Jansen, Blind proeven, 
gebarentaal …

Wat kan je verwachten

Een Rolstoeltoegankelijk binnen -en buitenterras 
Muzikale optredens en DJ Pieter ( GOLDEN OLDIES )  
Bar , ( Vanaf 15:00) BBQ en heerlijke versnaperingen uit eigen tuin/keuken
Overzicht expo. van het Keramische Atelier Kunstfront, Creatieve, Groene -en 
Sociale Activiteiten Tuin op Hoogte Creativiteit en Ontmoeting
Documentaire Film: Theater project: Gewoon Doen o.l.v. Anne-Linde v.d Veen
Kunst expo: schilderkunst, Instalaties, Keramiek....
Open Repetitieruimtes 
Expo werken van cursisten keramiek, creatieve activiteiten

Doorlopende workshops

- Tuinieren op hoogte 
- Badkuipen beschilderen en ombouwen tot plantenbakken 
- Samen Mozaïeken ( Meewerken aan mozaïek op ons terras) 
- Kleien ( Keramische Atelier) 
- zon-en maandag: Raku stookworkshop Je eigen Raku naambord
- Een keramische tegel glazuren stoken in een buitenoven ( RAKU) 
- Leuk voor kids: Een Klei schietbaan kleibolletjes schieten op schietschijf!

Org:  Samenwerkingsproject vh  Kunstfront/ Stichting Cultuurfront Europa
          Stichting Samen Onbeperkt 


