
 
 

 

Je ontvangt deze Nieuwsflits omdat je al eerder hebt meegedaan aan of 

interesse hebt getoond in de 3 Oever Atelier Route van het 3 Oever 
Festival.  

Als je niet deel gaat nemen in 2020 zullen we je uit de mailinglijst halen, 

tenzij je door ons op de hoogte gehouden wilt worden.  

Laat het ons even weten.  

We zijn blij dat we jullie kunnen zeggen dat er, ondanks de coronacrisis, 

ruim 40 enthousiaste deelnemers (kunstenaars en locaties) zijn die mee 
gaan doen aan de 3 Oever Atelier Route op 18, 19 en 20 september. And 

we're still counting!  
We snappen dat nog veel mensen terughoudend zijn. Nu de coronasituatie 

zich positief ontwikkelt en we er vertrouwen in hebben dat we een goede 
en veilige kunstroute neer kunnen zetten, bieden we je de kans je alsnog 

aan te melden. Dat kan nog tot uiterlijk 15 mei 2020. Vergeet dan 

niet om het aanmeldformulier in te vullen. Voor het gemak hebben we het 

formulier nog een keer als bijlage bijgevoegd. 

  

Belangrijk! Gezamenlijke expositie en kunstveiling 

 
Voordat we in de intelligente lockdown terecht kwamen hebben we jullie al 

kort over onze plannen voor een gezamenlijke expositie en kunstveiling 

verteld. Graag willen we bij jullie inventariseren of jullie interesse hebben 
in zo’n expositie en veiling, want zonder kunst(enaar) geen kunstveiling. 

Gezamenlijke expositie 

Als de coronamaatregelen het toelaten willen we graag een gezamenlijke 
expositie inrichten in de grote evenementenhal van de nieuwe Turmac 

Cultuurfabriek in Zevenaar.  
Deze cultuurfabriek is hèt culturele centrum van de Liemers (ook een 

belangrijk deel van de Gelderse Poort).  
Het is een buitenkans om daar te kunnen exposeren, vooral omdat deze 

expositie, vanwege de coronamaatregelen, wel eens het eerste evenement 

zou kunnen zijn dat daar plaatsvindt. 



Wat is het idee? Iedere kunstenaar kan daar dan een kunstwerk plaatsen. 
Zo krijgt iedereen (ook alle kunstenaars) een prachtig overzicht van wat 

de 3 Oever Atelier Route dit jaar te bieden heeft. Op de vrijdag zal de 

tentoonstelling officieel geopend worden. Daar kunnen we vooraf veel 
publiciteit aan geven, zowel vanuit het 3 Oever Festival als vanuit de 

Turmac Cultuurfabriek en dat is weer prima promotie voor de 3 Oever 
Atelier Route en voor het 3 Oever Festival. Zo’n opening is bovendien een 

mooi contactmoment voor de kunstenaars die deelnemen.  
De expositie blijft daarna op zaterdag en zondag toegankelijk voor het 

publiek. Wij zorgen voor goede suppoosten en informatievoorziening 
tijdens de expositie, zodat je in het festivalweekend met een gerust hart 

op je eigen expositielocatie kun blijven. 

Kunstveiling 

Op zondagmiddag 20 september willen we een kunstveiling organiseren in 
dezelfde grote evenementenhal van de Turmac Cultuurfabriek. We hebben 

al een hele enthousiaste veilingmeester op het oog. Je bepaalt uiteraard 
zelf of je je kunstwerk wilt laten veilen en je bepaalt zelf de minimumprijs. 

Van het geld dat het kunstwerk opbrengt boven deze 
minimumprijs  betaal je een bepaald percentage veilingkosten aan de 

Stichting 3 Oever Festival. Beneden de minimumprijs wordt het kunstwerk 

niet verkocht. 

Mochten deze plannen vanwege de corona niet door kunnen gaan in de 

Turmac Cultuurfabriek dan overwegen we een virtuele of digitale veiling. 

Maar dat is voor ons plan B. 

Geef zo snel mogelijk aan ons door 
Als we dit door willen/kunnen laten gaan moet er nog veel geregeld 

worden. Dat willen we met alle plezier doen, zeker als er voldoende 
draagvlak onder de kunstenaars is. Daarom is het voor ons van groot 

belang om zo snel mogelijk te weten 

• Wil je meedoen aan een gezamenlijke expositie in de nieuwe 

Turmac Cultuurfabriek?  
• Wil je eventueel een kunstwerk laten veilen in een door ons 

georganiseerde veiling (live of digitaal)? 

Zet je antwoorden kort maar krachtig in een antwoord op deze mail.  

 



 

Fotocollage Turmac Cultuurfabriek: grote evenementenhal en het horecagedeelte 

  

Heb je vragen over deze Nieuwsflits? Neem dan contact op met je 

oevercoördinator. 
  
  

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 
  

Laat het ons even weten als je de Nieuwsflits in de toekomst niet meer 
wilt ontvangen. Dan halen we je uit de mailinglijst. 
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