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Nog meer kunst in Eurode
Met de kunsttour door Herzogenrath en Kerkrade op 29 en 30 mei 2010 zal nog meer kunst in
Eurode aangeboden worden. Kunstenaars worden gevraagd mee te doen aan dit Euregionaal
gebeuren. Inschrijven is tot 28 februari mogelijk.
Nadat door de activiteiten van het “Forum für Kunst und Kultur” in de Eurode Bahnhof en de
kwalitatief hoog aangeziene exposities van de ARTCO galerie de kunstscène in toenemende mate
publieke belangstelling geniet, wordt nu onder auspiciën van beide instituten in samenwerking met
de gemeenten Herzogenrath en Kerkrade , een nieuw gebeuren op het gebied van kunst
georganiseerd, nl de EURODE kunsttour 2010, welk voor de eerste keer plaats vindt op 29 en 30 mei.
Bij dit evenement kunnen de bezoekers gedurende een heel weekeinde diverse galerieën en ateliers
binnen de grenzen van Eurode bezoeken en intensieve gesprekken voeren met de deelnemende
kunstenaars.
Kunstenaars die wonen of gewoond hebben in Herzogenrath of Kerkrade en die met hun atelier aan
dit evenement wensen deel te nemen, kunnen zich tot 28 februari met de gebruikelijke Informatie
zoals CV, foto’s (A4 formaat) , documentatiemappen etc. bij het “Forum für Kunst Und Kultur” aan
de Bahnhofstrasse 15, te 52134 Herzogenrath, aanmelden.
Voor kunstenaars, welke niet meer in Herzogenrath of Kerkrade wonen, maar wel een bepaalde
binding hebben met een van beide steden, zullen bedrijfsruimtes en expositieruimtes beschikbaar
worden gesteld.
Om deel te nemen aan dit evenement dient er sprake te zijn van een afgeronde academische
opleiding dan wel leerschool in de kunst en/of een bewijs van nationale of internationale expositie
ervaring. De toelatingsbeslissing om deel te kunnen nemen wordt door een jury getroffen. Deze jury
bestaat uit Dr. Karina Esmailzadeh (kunsthistoricus te Herzogenrath), Oliver Henn (galerie HENN-ART,
Maastricht), Joachim Melchers (ARTCO Galerie, Herzogenrath), Jan Weijers en prof. Dr. Fritz G.
Rohde, beiden van het Forum für Kunst und Kultur te Herzogenrath.
Voor meer informatie kunt U bellen met Prof. Dr. Rohde, tel 0049 – 241 - 78375

