Paspartoe, Ateliers, Winkel, Kunstuitleen & Galerie
Noordwijk – Katwijk - Hillegom

In deze nieuwsbrief
Libelle Zomerweek in Almere
“Mijn Kunstmaatje en ik”
Hart en Ziel Festival
Expositie in de Paspartoe Galerie
Wist je dat….

Paspartoe deed mee met Libelle Zomerweek!
Wat hebben de kunstenaars/verkopers en personeel genoten van de Libelle
Zomerweek.
Veel belangstelling en
aandacht voor ons Mini
Paspartoe winkeltje op het
Almere strand.
Heel veel keer hebben we
uitgelegd wat Paspartoe is en
wat ’s Heeren Loo betekent.
We hebben cadeautjes en
kunst verkocht en heel veel
folders zijn er uitgedeeld door
onze kunstenaars, elke dag
kwam er weer een ander
gezellig team die een
behoorlijke lange dag maakte.
Het weer werd gelukkig elke
dag beter en de bezoekers
steeds meer. Totaal in deze
week kwamen er zo’n 84.500
mensen op de Libelle
Zomerweek. Overigens wel
bijna allemaal vrouwen!
We hopen natuurlijk ook dat
vele nieuwe klanten de weg
naar Paspartoe zullen vinden.
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OPENING EXPOSITIE , “MIJN
KUNSTMAATJE EN IK”.
Mijn kunstmaatje en ik is een initiatief van
Stichting Artamin en XL ARt-works
Op de Duinpieper en VSO Het Duin hebben 50
leerlingen creatieve ontmoetingen met een
(amateur) kunstenaar gehad tijdens het
project. Deze
ontmoetingen hebben
geleid tot bijna 100
kunstwerken en prachtige
ervaringen.
Tijdens de opening op 17 mei was er een grote opkomst en
belangstelling voor deze expositie, die werd geopend in de Oude
St Jeroenskerk door de Burgemeester van Noordwijk. Daarna
ging het in optocht naar de 2 locaties waar de expositie wordt
gehouden,
Galerie Paspartoe en Galerie van Haeften.
Deze bijzondere expositie is nog tot 31 mei
te bezichtigen bij;
Galerie van Haeften, Boekerslootlaan 22
Paspartoe Galerie, Albertus van Velsenstraat
2, in Noordwijk.
Er zijn ook bekers te koop met een
kunstwerk van Arja de Wit (Paspartoe) om
de Stichting Artamin te ondersteunen.

20
14

Meer informatie
over het project
‘Mijn kunstmaatje
en ik’ vindt u op
kunstmaatje.nl
of
Artamin.nl
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Hart en Ziel Festival
Deze werd afgelopen zaterdag 24 mei gehouden in de Oude St Jeroens
kerk in Noordwijk
Paspartoe schonk 2 schilderijen, cadeaus voor de prijsuitreiking van het
Hart en Ziel festival
Ook waren er tijdens dat festival in de Oude St Jeroens kerk, de
schilderijen van een aantal Paspartoe Kunstenaars te zien, die altijd met
Hart en Ziel worden gemaakt.
Contact; facebook pagina en de Website; www.hartenzielfestival.nl

Expositie in de Paspartoe Galerie
Vanaf 5 juni zijn de allernieuwste werken van diverse Paspartoe
kunstenaars te bewonderen in de Galerie van Noordwijk, natuurlijk
ook allemaal te huur en te koop!

Paspartoe en de toeristenmarkt in Katwijk
De 10 toeristenmarkten in Katwijk gaan weer beginnen op 24 juni t/m 26 augustus.
Iedere toeristenmarktdag heeft een eigen thema, zoals, De andere markt,
Internationale Boeken en Kunst, Maritiem, standwerkersconcours, Crea markt, Pasar
Malam, Military History Show en nog veel meer.
De toeristenmarkt Katwijk begon in 1973 met circa 50 kramen en is uitgegroeid tot
een regio vakantiemarkt met maar liefst rond de 140 marktplaatsen. Met rond de
20.000 bezoekers per dag is de markt uitgegroeid tot één van de best bezochte
markten van de regio.

Wist u dat;
-

-

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de afdeling Geestelijke Zorg
klant geworden is van Paspartoe. De kunstwerken die zij kopen of lenen
hebben een symbolische functie. Ze verwijzen naar bijbel verhalen,
verbeelden iets van het christelijk geloof of de tijd van het kerkelijk jaar. De
verschillende kunstwerken krijgen - bij toerbeurt een plaatsje op de
liturgische tafel.
Meer foto’s van Paspartoe activiteiten zijn ook te zien op onze facebook
pagina’s; Paspartoe, Atelier & Galerie Noordwijk + Paspartoe, Atelier & Winkel
Katwijk
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