KUNST AAN DE EE 2018
Van 29 juni t/m 8 juli vindt Kunst aan de Ee 2018 plaats. 10 dagen - 60
kunstenaars - diverse workshops op 3.700 m2 expositieruimte.
Schilderijen, keramiek, glas, staal, brons en nog vele andere
technieken. Kunst aan de Ee wordt georganiseerd door galerie IRIS >
Anders Mooi. Alle kunstenaars zijn zorgvuldig geselecteerd en komen
op persoonlijke uitnodiging. Kunst aan de Ee duurt 10 dagen!
Op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Overige dagen van
13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdagen ook in de avond geopend van 19.00
tot 22.00 uur.
(KunstAanDeEe.nl)

Woudsend doet volop mee

met kunst en cultuur in 2018
met vaste culturele activiteiten en diverse gelegenheidsprojecten

LANDART EN EXPOSITIE “LINEN YN LÂN” - “LINEN YN STÊD”
bij Galerie Heechsicht, Indijk (nabij Woudsend)
Geïnspireerd op Mondriaans stratenplan van New York ontwierp
Gerrit Terpstra een lijnenschilderij van sloten in het gras. In 2018
breiden Yolanda van Dongen en kunstenaars dit uit met De Stad.
Spring over sloten, loop door strakgelijnde “straten”, ontmoet
sculpturen, proef de stadslandbouw. Opening 24 maart om 14.00 uur.
Vanaf 31 maart tot en met 30 september in de weekenden van
11.00 tot 17.00 uur te bezoeken.
(Heechsicht.nl)
EXPOSITIE KINDERKUNST EN KINDERKUNSTROUTE WOUDSEND
Gedurende vier jaar maakten 160 kinderen van Woudsend kunstwerken over het leven in Woudsend. Tijdens het Sleepbootweekend,
op 5 en 6 mei, zullen al deze 640 KinderKunstwerken geëxposeerd
worden in het voormalige ASR gebouw. De High-Lights van deze
expositie worden samengevoegd tot een KinderKunstroute buiten.
De kinderen gaan het pronkstuk van deze route vlechten: ‘t Kofschip
van Woudsend. Dit kunstwerk wordt 10 meter lang, 3 meter hoog en
vormt het baken van de dorpshaven.
(KinderKunstWoudsend.com)
FESTIVAL AT THE WATERGATE: AT THE WATERS OF WOUDSEND
Van 8-11 mei komen ca. 6.000 jonge musici uit heel Europa naar Sneek
en omliggende plaatsen voor de 13e editie van het European Youth
Music Festival: At the Watergate! Op vrijdag 11 mei komen vanaf
11.00 uur diverse orkesten, ruim 400 jonge muzikanten, naar
Woudsend om in het dorp optredens te verzorgen. AtTheWatergate.com
REIZEND MUZIEKTHEATER “ZOUT WEST”
Rondreizend locatietheater van Theatergroep Sult, opgevoerd op en
rondom een ponton bij de nieuwe passantenhaven. Aan het
humoristische en muzikale stuk zullen, naast de vaste spelers van Sult,
ook vele lokale acteurs, zangers en muzikanten meedoen. De
artistieke leiding is in handen van Pieter Stellingwerf. De voorstelling
in Woudsend is op donderdagavond 21 juni bij de nieuwe passantenhaven. Kaarten verkrijgbaar via Teatergroepsult.nl. (EenBrugSlaan.nl)
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Galerieën in Woudsend
Galerie IRIS > Anders Mooi
De zomerexpositie 2018 toont het werk van 12 kunstenaars, waaronder Lida Dijkstra (glas), Monique
Wolbert (schilderijen), Natasja van den Eng (brons/steen), Yvonne Visser (brons) en Christien Dutoit
(keramiek). Galerie IRIS > Anders Mooi is gevestigd aan de Iewâl 26. De expositie loopt van 19 mei tot
en met 9 september. In weekenden en op feestdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Of op
afspraak.
(IrisAndersMooi.nl)
Galerie Heechsicht
De galerie, landart project en theeschenkerij Heechsicht liggen op een unieke locatie in Indijk aan het
Heegermeer. Rust, uitzicht en inspirerende kunst. De expositie in 2018 toont werk van
20 kunstenaars waaronder Carola Schapals (schilderijen), Søren Schaarup (beelden), Lolkje van der
Kooi (tekeningen), Sophia de Vries (staalwerk). De expositie loopt van 24 maart t/m 30 september
2018. Elke zaterdag, zondag en feestdagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
(Heechsicht.nl)
Galerie LYTS
Een nieuwe galerie, gevestigd in een rijksmonument aan de Midstrjitte 63 te Woudsend. Op 2 juni
opent LYTS haar deuren met een expositie van schilderijen van Ilse Brul uit Groningen, aangevuld met
werken uit de eigen collectie. LYTS is dan tot en met 26 augustus elke zaterdag en zondag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur en verder op afspraak.
(GalerieLyts.nl)

met gezellig centrum, unieke steegjes,
winkeltjes, eetgelegenheden, havens,
campings, excursies, dorpswandeling
en een nieuwe passantenhaven
(overdag gratis aanleggen)
Woudsend

OpenStreetMap

Meer informatie en agenda:
www.touristinfowoudsend.nl
www.woudsendonline.nl
woudsendpromotie@gmail.com
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