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LUSTRUM EDITIE VREEMDE GASTEN AMERSFOORT!
Tijdens het weekend 6/7 oktober beleeft de expositie Vreemde Gasten haar 5e editie. Dan zal er werk te zien zijn
van ruim honderd beeldend kunstenaars in zo’n vijftig huizen in de binnenstad. De meeste kunstenaars komen uit
Amersfoort, enkelen uit omliggende gemeenten. Tijdens vorige edities kwamen er 3.000 bezoekers en de organisatie
verwacht dit jaar eenzelfde toeloop.
De organisatie dit jaar ligt in handen van 4 bewoners van de binnenstad: Anton van Kolfschoten, Lettie Ambagtsheer,
Yvonne Servaas en Judith Nijskens. Ze worden bijgestaan door enkele werkgroepleden van vorige jaren. Lettie woont
in de Valkestraat en was 2 eerdere edities gastvrouw van 2 heel verschillende kunstenaars en zij herinnert zich nog
dat er op zondagmiddag 800 bezoekers over de vloer kwamen. “Het was een bijzondere ervaring, we hebben zo veel
leuke mensen ontmoet! En de kunstenaars waren ons heel dankbaar. Om de grootste drukte te ontlopen raden we
bezoekers dit jaar aan om vroeg te komen, de huizen zijn al open vanaf 12.00 uur.”
De meeste kunstenaars komen met nieuw werk en velen hebben al een heel jaar toegeleefd naar dit weekend.
Vorige keer is er goed verkocht door veel kunstenaars. Anton van Kolfschoten: “Ik ken mensen die dit jaar speciaal
naar Vreemde Gasten komen om iets te kopen. Zij willen thuis echte kunst en dit is een uitstekende gelegenheid om
iet speciaals uit te zoeken. Er is een zeer veelzijdig aanbod van alle disciplines: schilderijen, keramiek, fotografie,
glaskunst, vilt, sieraden, beelden. En dat alles voor zeer betaalbare prijzen.”
De meeste huizen die meedoen staan in de Muurhuizen. Maar er zijn ook huizen op ’t Zand, de Breestraat, de
Langegracht, Kortegracht en de Grote Spui. Dit jaar beleeft Vreemde Gasten een jubileum omdat het de 5e editie
is en daar wordt zeker aandacht aan besteed. Yvonne Servaaas: “Ik ben naar Bakkerij Boersma gestapt, bij velen
bekend in en buiten de binnenstad. Ik heb hem gevraagd of hij iets speciaals voor ons kan doen. Hij gaat nu voor ons
jubileumkoekjes bakken waarop het publiek straks getrakteerd zal worden.”
Judith Nijskens heeft alle vorige jaren meegedaan als gastvrouw en beleeft ook als organisator haar jubileum: “Ik
vind het in al zijn eenvoud zo’n geweldig concept. Kunstenaars krijgen voor weinig geld een podium in een van de
mooiste binnensteden van Nederland. Daarom ben ik elk jaar van de partij en ik houd er fijne contacten met de
kunstenaars aan over.”
Vreemde Gasten gaat de samenwerking aan met een andere kunstmanifestatie die ook uitpakt in hetzelfde weekend:
NULLL. Deze expositie heeft meer het karakter van een beurs, deelnemende kunstenaars laten werk zien in De
Nieuwe Stad. Dus kunstliefhebbers moeten dit weekend zeker noteren in hun agenda, er is op 6 en 7 oktober veel te
zien in Amersfoort!
De expositie Vreemde Gasten is vrij toegankelijk op zaterdag- en zondagmiddag 6 en 7 oktober van 12.00 tot
17.00 uur. Alle kunst is ook te koop. De catalogus met plattegrond van de binnenstad is verkrijgbaar voor € 5,bij de VVV, Museum Flehite, het Mondriaanhuis en Bananas. Hiermee kan van te voren een route uitgestippeld
worden.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.vreemdegastenamersfoort.nl
of stuur uw vraag naar:
info@vreemdegastenamersfoort.nl.

