
 
 

Je ontvangt deze Nieuwsflits, eventueel eenmalig, omdat je al eerder hebt 
meegedaan aan de 3 Oever Open Atelier Route van het 3 Oever Festival.  

Deze Nieuwsflits is een communicatiemiddel voor de deelnemers aan de 3 
Oever Atelier Route. Als je niet deel gaat nemen in 2020 zullen we je uit 

het adressenbestand halen. 

We willen echter eerst iedereen graag in de gelegenheid stellen zich aan 
te melden voor deze steeds groeiende en boeiender wordende kunstroute. 

 
Datum 3 Oever Festival/3 Oever Open Atelier Route 

Over 7 maanden is het 3 Oever Festival, editie 2020 al weer een feit. Een 
heel bijzonder festival dit jaar, want we vieren ons eerste lustrum.  

Het festival vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20 september, wat, zoals 
altijd, het 3e weekend van september is.  

De 3 Oever Open Atelier Route is in ieder geval op 19 en 20 september, 
zoals vorig jaar is 18 september geen verplichte expositiedag. 

Op 18 september zal er een officiële opening van het festival zijn, waarbij 
we ook veel aandacht zullen besteden aan de 3 Oever Atelier Route.  

We willen dan ook wat activiteiten voor kinderen en eventueel voor 
senioren organiseren. 

 

Aanmelden 
In de bijlage ontvangen jullie de uitnodiging en het aanmeldformulier, 

waarmee je je kunt aanmelden voor de 3 Oever Open Atelier Route.  
In het aanmeldformulier vind je ook hoe je kunt betalen. Als we je 

betaling binnen hebben, is je aanmelding een feit. Je ontvangt dus geen 
factuur meer zoals voorgaande jaren. 

De deadline om je aan te melden is 1 mei 2020.  
 

Nodig ook collega's in de buurt uit om deel te nemen! Stuur ze gerust de 
uitnodigingsbrief, daar staat alle informatie in. Stuur nog geen 

aanmeldformulier mee.  
Nieuwe kunstenaars worden eerst beoordeeld door de ballotagecommissie. 

Afhankelijk daarvan sturen wij ze een aanmeldformulier. 
 

Nieuwe oevercoördinator Petra Koenen 

Nu Conny Koster, oevercoördinator van de Oostoever een sabbatical 
heeft, hebben we in Petra Koenen een goede plaatsvervanger gevonden.  



Petra woont in Duiven en is ook kunstenaar. In de volgende Nieuwsflits zal 
Petra zich uitgebreid aan jullie voorstellen. 

 

SevenArt Festival in Zevenaar  
Van 17 t/m 29 april 2020 vindt in Zevenaar het SevenArt Festival plaats. 

Dit jaar staat het festival in het teken van de opening van Hal12. 
Hal12 in Zevenaar zal het grote culturele centrum van de Liemers gaan 

worden.  
De organisatie heeft ons gevraagd of wij, net als de voorgaande jaren, 

weer een popup-atelier willen neerzetten. Dit jaar niet in een leeg 
winkelpand maar in Hal12 zelf.  

Het is een mooie gelegenheid om het 3 Oever Festival en de 3 Oever Open 
Atelier Route te promoten. Bovendien kun je er al wat van jezelf laten 

zien.  
De bedoeling is dat er op zaterdag 18 april een ruimte is waar 3 of 4 

kunstenaars kunnen exposeren en actief zijn door live te schilderen of 
korte workshops te geven.  

Op zondag 19 april is er een kinderfestival waar we ook eventueel iets in 

kunnen organiseren voor de kinderen.  
Heb je interesse om op 18 en/of 19 april hier aan mee te werken, laat het 

ons dan weten. In overleg bepalen we dan welke kunstenaars mee kunnen 
doen. 

 
We hopen dat jullie allemaal weer mee zullen doen om het lustrum van 

het 3 Oever Festival een mooi kunstzinnig tintje te geven. Wij hebben er 
weer zin in. 

In de volgende Nieuwsflits hopen we jullie meer te vertellen over de 
plannen die we hebben voor de 3 Oever Open Atelier Route.  

We zijn o.a. bezig met het uitwerken van een plan voor een kunstveiling 
aan het einde van het festival, een kleurrijke markering van de route en 

diverse (kinder)activiteiten. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Marjolijn Rigtering marjolijnrigtering@upcmail.nl  

Petra Koenen petrakoenen@hotmail.com 
Rita Oostendorp r.oostendorp51@upcmail.nl 

Alie Engelsman alie.engelsman@hotmail.com 
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