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Bron kaart: www.fryslan.frl

Waar kunt u de kunstenaars vinden?
De nummers bij de afbeeldingen van de kunstenaars vindt u terug op de plattegrond
van deze folder. op onze website www.friesekunstroute.nl vindt u alle informatie
over de deelnemers, workshops en demonstraties.

2020

koop loten en Maak kans op een kunstwerk!
Koop loten (€2 per stuk) en maak kans op een kunstwerk naar jouw keuze.
de loten zijn verkrijgbaar op locatie van de kunstenaars.

BEGIN DE KEUNSTRûTE
MET EEN BEZOEK AAN DE CENTRALE EXPOSITIE
MET WERKEN VAN ALLE KUNSTENAARS.
ADRES: OMRIN 22A, 8831 ZN wINSUM

open ateliers
workshops

EXPOSITIES
muziek

Keunstrûte littenseradiel wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.mannenvanstaal.nl

www.jwmeerdink.nl

eppie veenstra
schilderwerken

www.frankenawinsum.nl

Autofirst menno Walinga
Camping De Slypstien - wjelsryp
Camping It krûswetter - easterlittens
van der velde - mode en slapen

https://schilder.site/
eppie-veenstra-schilderwerken

coop tolsma
Gezondheidscentrum G.j. fokkens
huisartsenpraktijk bergwerff
WMMEDiA internet & vormgeving

www.friesekunstroute.nl

zaterdag 16 mei
zondag 17 mei
van 11.00 tot 17.00 uur
centrale expositie in winsum
de omrin 22a
www.friesekunstroute.nl

1

2

3

Margreet van der Vliet

SITa geerling

St. Japiksdijk 13, Winsum
Ruimtelijke objecten en quilts
www.pyjamaatjesenzo.nl

weakens 7, winsum
schilderijen
www.sitageerling.nl

7

8

4

lieneke vd kwaak + cursisten
St. Japiksdijk 13, Winsum
schilderijen
www.lienekegalerie.nl

9

nicolette veldhoen

rob wighman

liana miedema

lytse streek 6, winsum
cartoonist illustrator
www.robwighman.com

skyldumerreed 1, winsum
textiel
www.mauve-lab.com

13

14

15

6

pop- en musicalkoor
blinder
ned. hervormde tsjerke
tsjerkebuorren 1, Winsum

10

skyldumerreed 1, winsum
beelden
www.nicoletteveldhoen.kunstinzicht.nl

5

wikje de jong

jan laferte

greate streek 1, Winsum
schilderijen

greate streek 16, winsum
keramiek
www.laferte.nl

11

maaike jorritsma
tsjerkebuorren 7, spannum
schilderijen

16

12

theo langenkamp

alie van der zee

tsjerkebuorren 16, boazum
metalen kunstwerken

tsjerkebuorren 16, boazum
portretschilderijen

17

18

anke wijnia

schilderclub kleur en fleur

jet reitsma

anneke zwerver-kamstra

auke terpstra

boukje westra-wijnja

tsjerkebuorren 16, boazum
Portret en model
www.ankesarte.nl

martinitsjerke, easterein
schilderijen

martinitsjerke, easterein
wolvilten

martinitsjerke, easterein
workshop -ephemera-

camping it kruswetter, easterlittens

slinke 10, wiuwert
tekeningen workshop

19

20

21

22

schilderijen en wandobjecten
www.facebook.com/AutroArt

23

24

gerrit abma

tsjitske hummel

jeanette noordzij

jehannes hibma

cursisten jehannes hibma

slinke 10, wiuwert
demonstratie houtbewerking

slinke 10, wiuwert
sieraden

opfeart 14, wiuwert
vilt

de iisbaan 13f, wommels
beelden en objecten
www.jehanneshibma.nl

de iisbaan 13f, wommels
beelden en boetseerwerk
www.jehanneshibma.nl

25

26

27

28

boukjewestra.wixsite.com/mysite

29

kunstenaars collectief reahûs
sint-martinuskerk, reahûs
groepsexpositie
www.studioheyki.nl

30

dutch felt academy

truus huijbregts

texwurk

Margje visser

Marianne scarpa

gabriele van lingen

tongerwei 4, baard
textiel en viltkunst alumni
www.dutchfeltacademy.com

tongerwei 4, baard
textiele kunst
www.truushuijbregts.nl

tongerwei 4, baard
diverse textielkunstenaars
www.texwurk.nl

hoptilsterdyk 10, hilaard
beelden
www.mvdekunst.nl

-mariakerk-, bears
vilt art
www.uniastatebears.nl

kromwal 6, britswert
vilt art
www.gptextildesign.nl

31

32

33

34

35

36

greet leuven

anke smink

monique verbruggen

apon en ketting

ant van der burg

de bieren 2, waaksens

noarderein 6a, wjelsryp
schilderijen

joarumerleane 4a, kûbaard
glas, 3d en foto’s
www.moglas.nl

joarumerleane 25, kûbaard
tuinmeubels en papieren beelden
www.kunststofmeubelen.nl

joarumerleane 25, kûbaard
beelden

schilderijen, schalen en objecten

www.leuven.exto.nl

kunstcollectief tegendraads
Dorpshuis, kûbaard
veelzijdig werk
www.kunstcollectieftegendraads.nl

