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CULTURELE ZONDAG

deelnemers geopend zijn. Meer informatie is te verkrijgen bij de VVV,
Gasthuisstraat 13 of via onze website www.culturelezondagdoesburg.nl

CULTURELE ZONDAG
DOESBURG

parfumflacons en exclusieve juwelen van Lalique
zijn te bewonderen.
Het museum heeft een
entreeprijs of is met de
museumjaarkaart te
bezoeken.
www.musee-lalique.nl

Er worden o.a. kaarten,
kalenders, gedichten,
bierviltjes, unieke glasdrukken en etsen gedrukt.
Slechts 2 minuten vanaf
de VVV. Buiten de Culturele Route geopend:
di. 14.00 - 16.30 uur
en op afspraak.
www.boekdrukkerij
dearend.nl

toegankelijk! Bijzonder is
de Theo Colenbrander
Salon. Colenbrander
(1841-1930) was de
eerste industrieel vorm
gever van ons land.
Buiten de Culturele
Route geopend:
dinsdag - vrijdag
11.00 - 17.00 uur,
zaterdag en zondag

podia, lezingen, excursies en cabaretvoorstellingen. Daarnaast is de
Gasthuiskerk een ideale
plek voor zakelijke en
maatschappelijke bijeenkomsten, bruiloften en
feesten, of een waardige
uitvaart of herdenking.

13.00 - 17.00 uur.

www.gasthuiskerk

www.deroodetooren.nl

doesburg.nl

een opleiding klassiek schilderen aan de
kunstacademie Haarlem.
Zijn onderwerpen zijn
gebouwen, industrie,
bruggen, stations en
Doesburg. Een landschap
of stilleven maakt hij ook
wel eens ter afwisseling.
Het cartografische/landschappelijke aspect komt
hier altijd weer in terug.
Buiten de Culturele
Zondag geopend op
afspraak.

In haar middeleeuwse
boogkelder toont
Margo Ellen-Oosterhof
haar schilderijen,
grafiek en beeldhouw
werken in steen. Voor de
schilderijen gebruikt zij
gemengde technieken,
olieverf en aquarel.
Haar werk kenmerkt zich
door emotie, symboliek
en reisimpressies, van
o.a. Azië, Egypte, Bhutan,
India, etc.
De tegenstelling tussen
licht en donker speelt
hierin een belangrijke
en verrassende rol.
www.margoellen.nl

www.doesburgkunst.nl

Plattegrond DOESBURG

Een bijzonder initiatief van
Doesburgse kunstenaars en
Deelnemers
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Lián Art & Gifts

Bergstraat 55, 6981 DB Doesburg, tel. 0313 - 47 15 01

Keramiek Atelier Phoenix

Bergstraat 46, 6981 DC Doesburg, tel. 0313 - 65 03 01

Galerie Numero Negen

Bergstraat 9, 6981 DA Doesburg, tel.: 0313 - 47 14 38
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afspraak open.

9.00 - 17.00 uur,

iedereen vindt hier wel
wat van zijn of haar
gading.

cialiseerd in portretten,
geschilderd of in brons.

ruimte voor bijvoorbeeld
schilderijen, aquarellen,
sieraden en keramiek,
zolang taal maar centraal
staat. Galeriehouder is
Rob Hammink (stadsdichter).

Tel. 06 - 57 82 54 80
www.jevaba.nl

www.margables.nl

www.sekuloski.nl

www.hetarsenaal1309.nl

www.galeriekeizershut.nl

Het is een ambachtelijk
procedé
met verschillende
uitdrukkingsvormen
van de enkele lijn tot
veelkleurige composities.
Onderwerpen zoals
landschappen, stillevens
en portretten, komen in al
die verschillende vormen

in acryl en aquarel.
De abstrahering van het
landschap in een lyrisch
- expressionistische stijl is
een steeds terugkerend
onderdeel in haar werk.
Buiten de Culturele Route
op afspraak geopend.

voor.
www.liesbethfonkert.nl

de wereld. Waaronder
authentiek geïmporteerde Aboriginal schilderijen, Micro Paintings uit
Ubud, handbewerkte
zilversieraden uit Bali
en kunstzinnige sieraden
met parels en amethyst uit
Kalimantan.
Buiten de Culturele
Route geopend bij
aanwezigheid
en op afspraak.
www.veerpoort
doesburg.nl
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leeft. Dat zie je aan de
handgemaakte, kelims,
camelbags en kussens.
Buiten de Culturele
Route geopend op
vrijdag op afspraak
en zaterdag van 12.00 17.00 uur.
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