6e Kunstlint in de Lente

Elk jaar langer en bruisender

Cultureel Café

Wie zich wil laten inspireren
voor zijn Kunstlintroute kan op
vrijdagavond 21 maart terecht
in de Kunstuitleen (in de bieb)
waar het mini-Kunstlint wordt
geopend. Op deze overzichtstentoonstelling is werk van de
deelnemende
Kunstlintkunstenaars te zien. Vocal Group
Maven komt zingen, Kond le
Bisque draagt zijn zesde sonnet
op aan het Kunstlint en samen
met de bakkunsten van Happas
en Tappas kan deze avond op
voorhand al niet meer stuk. Toegang is gratis. Willaertstraat 49.
Kunst kijken op onalledaagse
locaties, muziek luisteren en je
laven aan de heerlijkheden die
Soest te bieden heeft. Op zaterdag 22 en zondag 23 maart is het
weer tijd voor het Kunstlint in de
Lente.
Tijdens deze twee dagen zijn de
kunstwerken van 160 beeldende
kunstenaars van 12 tot 17 uur te bezichtigen op 61 locaties in Soest. Dat
werk bestaat uit beelden, schilderijen, keramiek, illustraties, sieraden
en sculpturen. Naast kunstenaars
sluiten ook steeds meer muzikanten zich bij het Kunstlint aan en
komen vier Soester horecagelegenheden met bijzondere aanbiedingen.
Organisator en bestuurslid van het
Cultuurplatform Marijke de Jong

is enthousiast over 'haar' Kunstlint,
editie 2014. ‘Niet eerder deden er
zoveel kunstenaars mee en kon je
zoveel locaties bezoeken.’ Haar
eigen programma voor de twee dagen ligt al vast: een bezoek brengen
aan alle nieuwe deelnemers en nieuwe locaties, waaronder biologische
boerderij Het Derde Erf, de boerderijen het Gagelgat en Vosseveld en
landgoed De Paltz.

Jan Hoet

Het oorspronkelijke idee achter
het Kunstlint komt van de onlangs
overleden Belgische 'kunstpaus'
Frans Hoet. In de jaren tachtig bedacht hij het veelvuldig nagevolgde
project 'Chambres d'Amis', waarbij
kunstwerken in privéwoningen konden worden bekeken. Kunst moest

naar het volk, vond Hoet, en het
volk moest naar de kunst. Het museum vond hij daarvoor niet altijd
de meest geëigende weg. Met het
Kunstlint in de Lente heeft ook Soest
zijn idee omhelsd.

Brochures

Vanaf ongeveer medio maart zijn
de brochures van dit Kunstlint
beschikbaar. Daarop staat een plattegrond van Soest met de genummerde adressen van alle te bezoeken
locaties en informatie over iedere
deelnemer. De brochures zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Van de
Ven, Kunstencentrum en Bibliotheek
Idea en de VVV.
Kunstlint in de Lente, zaterdag 22
en zondag 23 maart, van 12 tot 17
uur door heel Soest.

