Derde van links Desirée Boom en tweede van rechts Maria Peeters. Zij duimen voor een zonnige vierde editie van Kunstwark in 't Park.
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HOOGEVEEN - Over minder dan
een maand is het zover: de vierde
editie van Kunstwark in 't Park.
Hét amateurkunstfestival van
Hoogeveen vindt dit jaar plaats
op zaterdag 28 mei tussen 11.00
en 16.00. 'Na de voorgaande edities van Kunstwark in 't Park hebben we natuurlijk ook dit jaar gekozen voor de prettige samenwerking met en de mooie ligging
van het Jannes van der Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, als locatie van deze amateurkunstmarkt,'
vertellen
mede-organisatoren

Maria Peeters en Desirée Boom.
De opening wordt dit jaar verricht door wethouder Erik Giethoorn in samenwerking met Circustheater Easy. Gedurende de
dag geeft Easy nog meer optredens.
'Dit jaar hebben we iets heel
leuks als extraatje,' vertellen de
twee vrouwen vol enthousiasme.
'We gaan een oude auto inpakken met haak- en breiwerkjes. Dit
idee is ontstaan nadat een toevallig geplaatste foto van een met
haak- en breiwerkjes ingepak-

te 2CV op onze Facebookpagina
heel veel leuke reacties kreeg. We
hebben daarvoor nog wel jullie
hulp nodig, want zoals je je kunt
voorstellen hebben we heel veel
'granny squares' nodig. Dus we
nodigen iedereen uit om te gaan
haken, breien, punniken en kantklossen om te helpen onze auto
in te pakken.'
Deelnemers nog welkom

Tot nu toe hebben zich 35 deelnemers aangemeld. Meer aanmeldingen zijn nog welkom.

'Naast schilderen en keramiek
willen we ook heel graag andere
vormen van kunst uitlichten op
ons festival. Dus doe jij iets bijzonders en wil je dat graag aan de
rest van Hoogeveen laten zien?
Geef je dan op. Deelname kost 5
euro, het huren van een eventuele kraam kost 10 euro.'
•• Opgave voor Kunstwark in 't Park
kan via www.facebook.com/
KunstwarkintPark, via www.
kunstwarkintpark.nl of via e-mail:
kunstwarkintpark@gmail.com

