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Kunstbeurs van Noord Brabant 
24 en 25 juni 2017 Lithoijen ( gem. Oss )

Wilt u genieten van kunst, kom dan naar de derde editie van de Kunstbeurs van Noord-Brabant. 
Zoekt u een mooi object voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt u gewoon genieten van kunst, kom dan 
naar de derde editie van De Kunstbeurs van Noord-Brabant. Met een kunstaanbod van een paar 
duizend kunstwerken geëxposeerd in schitterende  beursgebouwen en in een werkelijk 
adembenemend mooi beeldenpark van ruim 30.000 m2, is een bezoek aan deze unieke beurs meer 
dan de moeite waard. U zult niet alleen worden verrast door het gevarieerde aanbod van 
hoogwaardige kunst, maar ook door de vele activiteiten die op de beurs plaatsvinden. Kunst kijken en
genieten van al het overige is een beleving die u niet snel zult vergeten.   

Hedendaags kunst op unieke locatie.
Alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Schilderijen, bronzen- en keramische beelden, maar ook 
glaskunst, foto’s en sieraden kunt u in de mooi uitgelichte stands bewonderen. In tegenstelling tot bij 
vele andere beurzen zijn de meeste kunstenaars zelf aanwezig. Zij zullen u dan ook graag een 
toelichting geven op hun werk, hun technieken en inspiratiebronnen. Een aanrader voor iedereen die 
van schoonheid en van betaalbare, met vakmanschap gemaakte kunst houdt. 

Niet alleen de kunstbeurs en de vestiging van galerie Sous-Terre met haar reusachtige beeldenpark is 
inspirerend, maar ook de ligging van deze locatie in het typisch Brabantse landschap is een 
trekpleister op zich. Kunst als onderdeel van de natuur. Dit maakt de locatie tot een inspirerende plek 
voor iedereen die van (natuurlijke) schoonheid houdt. Kunst kijken en kunst beleven, dat zijn de 
ingrediënten van de kunstbeurs. Dus nogmaals, kom naar de beurs en laat u verleiden door al het 
moois dat er te genieten valt.

Thema andere werelden 
Tijdens de beurs vindt dit jaar een bijzonder kunstevent plaats met als thema ‘ Andere Werelden ‘. 
Iedereen leeft in zijn eigen wereld, maar sommige werelden staan veel verder van ons vandaan dan 
andere.   ‘ Kunst In-Zicht ‘  laat kunstwerken zien, gemaakt door kunstenaars met Korsakov. In Europa 
levende Syrische kunstenaars presenteren hun werk, samen met een aantal kunstenaars van galerie 
Sous-Terre, in een bijzondere tentoonstelling onder de noemer  ‘ In Een Land Hier Ver Vandaan ‘.  Ook
Ans Markus, één van Nederlands bekendste kunstenaars, zal hieraan een bijdrage leveren.  Op de 
beurs is een speciaal hiervoor geselecteerde collectie van haar schilderijen en beelden te 
bewonderen. 

Verder zijn er rondom dit thema op zaterdagavond vanaf 20.00 uur voorstellingen te zien van ‘ 
Theatergroep Hertog Zout, is er life muziek, vinden er onder leiding van Peter van Aar interviews 
plaats en zal Ans Markus ( beschermvrouw van de zorginstelling ‘ Dijkstaete ‘ ) een roerende 
presentatie geven.  



Markus vertelt over de laatste levensperiode van haar moeder, die zij doorbracht in een 
verzorgingstehuis. Iedere zoon en iedere dochter met een bejaarde ouder zal het herkennen: het 
gevecht tegen aftakeling, de ijzeren regelmaat van het eindigend leven, de afhankelijkheid die 
ontroering maar soms ook wrevel wekt.

Wat u nog meer kunt beleven

Unofficial Housing Project
Wat verwacht u van een krot? In het Unofficial Housing project van Philipp Dorstewitz & Fernando 
Caceres wordt een typisch krottenwijkhuis nagebouwd met een erg verrassend interieur. U mag 
alleen naar binnen als u in bezit bent van een golden creditcard!

Wish-box
Leeft u mee met andere mensen in andere werelden? Fotograaf Ron van Wieringen komt met zijn 
wish-box: bezoekers kunnen een wens, groet of gedachte overbrengen naar mensen die leven in een 
andere wereld via foto's op facebook.

Live muziek
Tijdens de gehele beurs vinden er op het eventplein optredens plaats van het quintet  ‘ De Dixie 
Muppets ‘. Luisteren naar een goed stukje muziek in een kunstrijke omgeving, onder het genot van 
een hapje en een drankje, wat kan een mens nog meer wensen.  

Maak kans op een kunstcheque van € 1000,-.
Onder de bezoekers wordt een kunstcheque van € 1000,- verloot. Deze cheque kan besteed worden 
bij galerie Sous-Terre, de organisator van de beurs. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Beelden zeggen meer dan woorden. 
Wilt u zien hoe de beurs er vorig jaar uitzag?  Kijk dan naar de sfeerimpressie  op  
www.kunstbeursvannoordbrabant.nl 

Beursinformatie
Beurslocatie:    
Batterijstraat 23a in Lithoijen ( gem. Oss )

Openingstijden: 
Zaterdag  24 juni van 11.00 uur tot 22.00 uur en zondag 25 juni van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Dagkaart € 10,- p.p
65+kaarthouders en CJP €  5,-
Kinderen tot 14 jaar gratis (mits onder begeleiding).

Contact:
0412-482159 / info@kunstbeursvannoordbrabant.nl / www.kunstbeursvannoordbrabant.nl 
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