KC61-leden gaan exposeren in Stevensweert
Een aantal leden van KC61 (Kunstcorridor61,
een kunstenaarscollectief waarvan de meeste
leden afkomstig zijn uit de gemeente EchtSusteren) gaat exposeren in Atelier Wink aan de
Burg. Minkenbergstraat in Stevensweert. Zondag
17 februari wordt de expositie rond 15.00 uur
officieel geopend door Peter Bruggeman, ouddirecteur van de Rabo-bank Echt. Susterenaar Ad
Gijzels zorgt voor de muzikale omlijsting.
Aan de expositie zal worden deelgenomen door Dick en
Evelien Wink, Loes Knoben, Miep Mostard, Liliane
Rempakis en Lei Hannen. Openingstijden: zondag 17
februari 14.00-17.00 uur, zaterdag 23 februari en
zondag 24 februari 14.00-17.00 uur, zaterdag 2 maart
en zondag 4 maart 14.00-17.00 uur. En kan men niet
in het weekend dan bestaat nog de mogelijkheid op
afspraak de expositie te bezichtigen. Voor telefonische
afspraak: 0475-552309 of 06-51516794.
Stichting KunstCorridor61, kortweg KC61, is een
stichting voor kunstenaars in de postcoderegio 61.
KC61 heeft als voornaamste doel om professionele
kunstenaars uit deze regio (globaal van Roermond tot
en met Sittard maar toch vooral afkomstig uit de
gemeente Echt-Susteren)
te verbinden en kunst onder de aandacht te
brengen van het grote publiek. KC61 is het vervolg
van de in 2010 opgerichte kunstenaarsgroep K!ES,
"Kunst In Echt-Susteren". Deze groep richtte toen
een aantal openluchtexposities in tijdens de
jaarlijkse theaterfietstocht “Natuurlijk… Theater” in
het kader van het Limburg Festival. Tijdens de
fietstochten van 2011 en 2012 nam KC61 dat
stokje van K!ES over. KC61 heeft ook een steentje
bijgedragen aan het Glazen Huis Echt-Susteren in 2012. Diverse kunstenaars
stelden werken beschikbaar voor de grote veiling.
In het centrum van Echt zijn nog steeds etalage-exposities van
KC61-leden ingericht aan de Zuiderpoort, bij de voormalige Music
Store Ursulinenstraat, de voormalige ING-bank Bovenstestraat,
het pand naast C&A aan het Ursulinenplein en aan de Bovenstestraat 6. Alle tentoongestelde werken zijn te koop. Info over de
leden van KC61 is te vinden op de website www.kc61.nl
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