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Kunst in de mlliste straat van Zuidhorn
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Drie jaar geleden was de laatste ma-

s

nifestatie. Volgend weekeind wordt
Kunst te 6ost nieuw leven ingeblazen.
Drie inwoonsters van Zuidhorn namen het initiatief.
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Door Arnold Nieman
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w "Nee,eenkunstenaarmoet

je niet in een keurslijf stoppen,

dan
rent ie gelijk naar huis." Beeldend kunstenaar Margot Brekelmans gruwelt bij
de gedachte. "Het enige datwe de deel-

nemende kunstenaars hebben meegegeven, is een strenge deadline. Want
die hebben ze wel nodig."
'Ze' zijn kunstenaars die beelden maken. De kunstwerken komen op 10 en
11 april te staan bij twintig huizen aan
De Gast in Zuidhorn. Margot Brekelmans is zelf één van die kunstenaars.
Met twee dorpsgenoten nam zij het initiatief tot de manifestatie Kunst te Gast.
Gedrieënvergaderen ze aan de gezellig
rommelige keukentafel. De twee anderen zijn Marlies Bosch die als fotograaf
betokken is bij kunsten Inge Kooistra.
Zij houdt, zoals ze het zelf zegt 'gewoon'van mooie dingen. Samen btezen ze de kunstroute aan De Gast, die
bekend staat als mooiste straat van
Zuidhorn, nieuw leven in.
De eerdere edities uit 2005 èn 2007 lnge Kooistra, Marlies Bosch en Margot Brekelmans (vlnr) hebben Kunstte 6asf nieuw levenr lngeblazen.
lngeblazen. Foto: Reyer Boxem
werden georganiseerd door Pitie Buys.
Na haar verhuizing bleef het even stil laat voor het aanwagen van subsidie. mensen zorgen voor nieuwe inzichten, kend. De plek waar de werken komen
rond het kunstproject. Tot nu. "Ik Met hulp van sponsors hebben we in Dat is alleen maar goed." De initiatieÊ te staan, is heel belangrijk. En de ontkwam Marljes tegen bij de supermarkt.
korte tijd een boel voor elkaar gekre- neemsters brachten de kunstenaars in moetingen werken inspirerend voor
Daar besloten we Kunst te Gast nieuw le- gen. Het is de bedoeling dat de route contact met deelnemers uit de straat.
de kunstenaars." Burgemeester Berfus
ven in te blazen", vertelt Margot. "Dat is om het jaar terugkeert. Wel willen we "Bewoners en kunstenaars zijn enthou. Fennema geeft laterdag 10 april het
nu twee maand geleden. We waren te het sto$e graag doorgeven. Nieuwe siast. De wisselwerking verloopt uitste- startsein.

