Welkom bij de Kunstroute Kralingen-Crooswijk 2021
Op 1, 2 en 3 oktober bent u van harte welkom bij
de Kunstroute Kralingen-Crooswijk 2021. We zijn
blij dat we u na een lange periode van gedwongen
coronastilte weer een mooi programma vol kunst
en cultuur kunnen aanbieden.
Dat programma is weliswaar korter dan in voorgaande jaren, maar in deze drie
dagen zult u kennis maken met verrassend veel exposities en activiteiten. Het
accent ligt op een atelierroute met vooral kunstenaars uit Kralingen en Crooswijk,
aangevuld met een aantal gastkunstenaars die hun kunst eveneens op locaties in
Kralingen-Crooswijk laten zien.
Enkele van die locaties zijn nieuw binnen
ons programma en we brengen ze graag onder uw aandacht. Verder brengen wij graag
twee nieuwe plekken onder uw aandacht.
Hotel The Slaak Rotterdam is gevestigd
in het Slaakhuys, waar ooit de krant Het
Vrije Volk werd gemaakt en waar later de
firma Stokvis en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk waren gehuisvest.
Ook Grand café Digters is een nieuwe
locatie, een aantrekkelijke plek aan de Rotte
in Crooswijk waar op vrijdag 1 oktober om
17.00 uur de opening van de kunstroute
plaatsvindt. Die opening wordt verricht
door de nieuwe directeur van één van de
leukste musea van Nederland en met een
mooi muzikaal programma.
Daarnaast is er een aantal hotspots, soms met gastexposanten, waar u een aantrekkelijk programma wacht dat meestal door de betreffende kunstenaars zelf wordt
georganiseerd.
Het organiseren van deze kunstroute was niet mogelijk geweest zonder het
vertrouwen en het enthousiasme van de deelnemende kunstenaars. En ook niet
zonder de trouwe support en financiële ondersteuning van de gebiedscommissie
Kralingen-Crooswijk, de afdeling Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam en
een aantal fondsen. Verder bedanken wij Ron Blom en Tessa Schlechtriem voor hun
ondersteuning en vooral voor hun flexibiliteit.
Wij nodigen u graag uit om naar de verschillende locaties te gaan, zowel de individuele ateliers van deelnemende kunstenaars als de locaties waar u een programma
kunt verwachten. Het zal u verrassen wat u daar gaat zien en horen, maar zeker ook
wat u kunt kopen want daarmee steunt u de kunstenaars.

Het bestuur van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk
wenst u veel plezier op 1, 2 en 3 oktober!
Openingstijden: zaterdag 2 en zondag 3 oktober
van 12.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Locaties

Hieronder ziet u een aantal van de locaties, maar er zijn er nog veel meer. U kunt ze
allemaal vinden in het programma op onze website.

Grand café Digters, Linker Rottekade 292

Vrijdag 1 oktober, 17.00 uur
Opening van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk door Anne de Haij
Presentatie van een kunstwandeling Kralingen door Vera Harmsen
Optredens van het ensemble Sommerhus en dichter Joz Knoop

Annastraat, hoek Lambertusstraat

Zaterdag 2 oktober, 17.00 uur
Opening van het kinderproject Droomkastjes door Vera Harmsen

Galerie Kralingen, ’s-Lands Werf 121

Vrijdag 1 tot en met zondag 3 oktober
Expositie Psycho Killer met conceptuele foto’s van Einar Been

Hotel The Slaak Rotterdam, Slaak 34

Vanaf 30 september
Foto-expositie met foto’s van Helmuth Tjemmes over Rotterdammers tijdens de
wederopbouw
Zaterdag 2 oktober, 13.00-14.00 uur
Lezing van Dik Vuik over het Slaakhuys en de wederopbouw van Kralingen
Zondag 3 oktober, 13.00-14.30 uur (verzamelen om 12.50 uur)
Rondleiding met Dik Vuik vanaf het Slaakhuys langs de brandgrens en wederopbouw van Kralingen

Koffiebar Croos, Exercitiestraat 2-b

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Expositie met schilderijen en tekeningen van Arianne van der Horst

Lijstenmakerij Pergamon, Waterloostraat 174-d

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Expositie met werk van de Armeense kunstenaar Garry Arzumanyan

Participatiecentrum, Boezemstraat 187

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Expositie Diversity in Art met werk van kunstenaars van het kunstenaarscollectief
Karmijn.

Pro Rege, Oudedijk 113

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
One step beyond – er is meer tussen hemel en aarde; een kunstproject met een
boek en een expositie over spiritualiteit en het niet-alledaagse.

Programmablad

Vanaf 20 september wordt een programmablad verspreid met maar liefst zestien
pagina’s informatie over de deelnemende kunstenaars, hun werk en de bijzondere
locaties. U kunt deze uitgave vinden bij kunstlocaties uit het programma, op publiek toegankelijke plekken en bij supermarkten in Kralingen en Crooswijk en in de
hal van de Centrale Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat.

Meer weten?

U kunt het gehele programma van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk vinden op
onze website: www.kunstroutekralingencrooswijk.nl
Volg ook onze berichten op www.facebook.com/kunstroutekc
Hebt u nog vragen?
U kunt ons bereiken via info@kunstroutekralingencrooswijk.nl

Het bestuur van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk bestaat uit Arjen Baas
(voorzitter), Marieke Dijkwel, Pim van Halem, Quinda Verheul en Dik Vuik
(secretaris). Het bestuur wordt ondersteund door Ron Blom (webmaster)
en Tessa Schlechtriem (vormgeving).
De Kunstroute Kralingen-Crooswijk 2021 is mogelijk gemaakt door de
gemeente Rotterdam, de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk en
verschillende culturele fondsen.

Einar Been - Psycho killer

