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Etterbeek, 29 augustus 2014 

 

120 kunstenaars en 10 culturele trekpleisters te ontdekken: 
Etterbeek organiseert zijn eerste ‘Kunstenaarsparcours’ 

 

Een primeur voor onze gemeente!  

Op zaterdag 20 en zondag 21 september organiseert Etterbeek, op initiatief van 
schepen van Cultuur Colette Njomgang-Fonkeu en met de steun van het college van 
burgemeester en schepenen, zijn eerste Kunstenaarsparcours. 

De officiële opening van het evenement vindt plaats op zaterdag 20 september om 
10 u. in exporuimte de DoorGang (gemeentehuis – Oudergemlaan 113). Het publiek 
kan vervolgens, op zijn eigen ritme en volgens eigen voorkeur rondwandelen in de 
gemeente en op ontdekking gaan van diegenen die bijdragen tot de artistieke en 
culturele rijkdom van onze gemeente. 

In totaal zijn bijna 120 kunstenaars (uit alle kunstdisciplines) ingegaan op de oproep 
tot deelnemers voor deze eerste editie van het Kunstenaarsparcours. Een heel 
weekend lang kunnen de bezoekers gratis op ontdekking gaan van de kunstenaars 
en hun tentoongestelde werken, verspreid over niet minder dan 10 cultuurhuizen en 
tal van andere exporuimten, van 11 u. tot 19 u. 

Naast dit venster op onze lokale talenten trakteert het parcours de bezoekers op een 
reeks animaties, live performances en tijdelijke installaties. Om het publiek te helpen 
bij de planning van hun bezoeken wordt een gratis programma van alle locaties en 
geplande activiteiten uitgedeeld in elk van de deelnemende cultuurhuizen. Elke 
locatie wordt bovendien aangeduid met een grote sticker op de voordeur. De 
slotavond van het Kunstenaarsparcours van Etterbeek vindt plaats op zondag 21 
september, vanaf 19.30 u. in de Espace Senghor (Waversesteenweg 366). 

Het gedetailleerde programma van het Kunstenaarsparcours kan geraadpleegd 
worden op de website van de gemeente (www.etterbeek.be) vanaf dinsdag 2 
september 2014. 

Voor meer informatie over het Kunstenaarsparcours van Etterbeek kunt u contact 
opnemen met de dienst Informatie. 
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