Flierefluiter Kunst

Hilvarenbeek, 21 februari 2022

Beste Kunstenaar,
Gezien het grote succes in 2019 en 2020 wordt er op zondag 28 augustus 2022 in de tuinen van de
Flierefluiter te Hilvarenbeek opnieuw een kunstmarkt georganiseerd. Vanwege corona en ziekte van
een van de organisatoren is het evenement in 2021 niet doorgegaan. De organisatie pakt nu de draad
met nieuw elan op en gaat voor een succesvolle 3e editie.
Als u al een keer aan de kunstmarkt heeft deelgenomen, heeft u waarschijnlijk nog goede
herinneringen aan de bijzondere sfeer die de tuinen van de Flierefluiter oproepen. Voor kunstenaars
die nog niet kennisgemaakt hebben met de kunstmarkt is het goed om te weten dat de Flierefluiter
een mooie locatie (oude boerderij) is, gesitueerd aan de rand van het dorp in een landelijke
omgeving. De locatie beschikt over fraaie tuinen waarin kramen kunnen worden opgesteld. Met
name in de zomermaanden is de Flierefluiter in trek bij wandelaars en fietsers, die zich op de
terrassen komen ontspannen met een drankje en een hapje. Sinds een aantal jaren worden er in de
Flierefluiter regelmatig concerten georganiseerd, jaarlijks een boekenmarkt gehouden en dit jaar
voor het eerst een klein ensemble festival. Deze activiteiten worden zonder winstoogmerk
georganiseerd. Dit geldt uiteraard ook voor deze kunstmarkt. Wat wordt verkocht, komt helemaal
ten goede aan de kunstenaar.
Als u geïnteresseerd bent in onze kunstmarkt, vindt u in de bijlagen uitgebreide specifieke
informatie/voorwaarden over de kunstmarkt, een privacyverklaring en een inschrijfformulier. U kunt
dit ook vinden op www.flierefluiter.nl . Scrol, als u op de website bent, naar beneden tot u “agenda”
tegenkomt en kijk vervolgens naar 28 augustus. Klik dan de + aan en u vindt de informatie en
aanmeldformulieren.
U kunt ons voor meer informatie ook benaderen via info@flierefluiter.nl.

Wij hopen op uw warme belangstelling,
Jan Dirkx, Cor Luijsterburg, Paul Mommers
Organisatie Flierefluiter Kunstmarkt

