Kunst aan de
Keukentafel
THUIS GENIETEN
VAN KUNST EN CULTUUR

"Samen kunst beleven met iemand die ik
nog helemaal niet kende, thuis aan de
keukentafel. Ik had dat nog nooit gedaan en
ik heb er zoveel plezier in! Dit gun ik
iedereen."
Wat is Kunst aan de Keukentafel?
Samen met een kunstenaar of een
vrijwilliger geniet u van een culturele
activiteit bij u thuis. Bijvoorbeeld met
verhalen en gedichten (voor-)lezen of
schrijven, zingen, schilderen, tekenen,
muziek luisteren of maken. Of dans, theater,
er is veel mogelijk. Als u dat wenst, maakt u
zelf iets. Een aantal activiteiten kan, indien
gewenst,telefonisch verzorgd worden.

Voor wie?
Lijkt het u leuk eens iemand te ontmoeten
die u nog niet kent en samen een paar keer
bij u thuis te genieten van kunst en cultuur?
Woont u in de gemeente Bronckhorst,
Doesburg, Doetinchem, Montferland of Oude
IJsselstreek en bent u 55+? Dan kunt u
meedoen aan Kunst aan de Keukentafel!

Hoe werkt Kunst aan de Keukentafel?
De eerste keer komt een medewerker of
vrijwilliger van Lang Leve Kunst met u

kennis maken. Op basis van uw wensen en
interesses wordt een plan gemaakt. Daarna
gaat u, verdeeld over drie weken, samen
met de kunstenaar en/of vrijwilliger aan de
slag. Heeft u na afloop de smaak te pakken?
Wij denken graag met u mee over een
vervolg.
Bijvoorbeeld
meedoen
aan
kunstactiviteiten bij u in de buurt.

Aanmelden
U
kunt
zich
aanmelden
via
info@gruitpoort.nl of ons bellen op 0314 –
340943. Deelname is gratis dankzij
bijdragen van fondsen en gemeenten. Want
kunstbeleving draagt bij aan vitaliteit!

Lang Leve Kunst
Kunst aan de Keukentafel wordt uitgevoerd
door het programma Lang Leve Kunst en
Naoberschap van Gruitpoort/ Cultuurbedrijf
in Doetinchem. Het wordt onderzocht door
De Leyden Academy, ondersteund door
Kruiswerk Achterhoek en Liemers en is
mogelijk
dankzij
het
Fonds
voor
Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman van
Loo en RCOAK .
Kijk op www.gruitpoort.nl/langleve kunst
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