
    
 

Beste buurtbewoners in Buurtschap Centrum 2005 
 

Graag vragen wij uw medewerking aan de 
 

KUNSTROUTE 2017 van 6 t/m 11 juni 
Een activiteit van Buurtschap Centrum 2005, BIZ Denneweg en Haagse Kunstkring 

 
Na het succes in 2016 organiseren we opnieuw een Kunstroute in en rond de Denneweg. En u bent 
daarbij nodig. Veel activiteiten kunnen alleen slagen als u daaraan meedoet.  
 
ACTIVITEITEN DIE ZONDER U NIET KUNNEN SLAGEN 
Kunst in huis 
Hebt u kunst in huis of iets dat u als kunst ervaart? Heeft dat te 
maken met het gevoel dat u erbij hebt of met het verhaal erachter? 
Maak er een foto van en schrijf er een korte tekst bij en stuur dit 
naar kunstroute@haagsekunstkring.nl.  
De resultaten ziet u terug in een expositie ‘kunst is van ons 
allemaal’, plaats nader te bepalen. 
 
Kunst heeft zoveel kanten: ‘je kunt iets ‘mooi’ vinden of ‘lelijk’ maar 
kunst kan je ook raken, je herinnering prikkelen. Een beeld kan jarenlang bij je blijven waardoor het 
als een bril wordt waardoor je naar de werkelijkheid kijkt.  
Kortom in kunst kunnen we ons gevoel weerspiegeld zien. 
 
Lampekappen maken 

In de week van de Kunstroute willen we grote lampenkappen ophangen in de 
Denneweg. Wilt u meewerken met het maken en versieren hiervan? Onder 
leiding van Saskia Wind werkt u daaraan in de maand mei gedurende twee 
middagen in de week in haar zaak Windsister Warehouse. 
Meld u aan bij Paul de Mol via kunstroute@haagsekunstkring.nl.  
 
Date an artist 
Altijd al eens uitgebreid met een kunstenaar willen praten over zijn of haar 
bronnen, passie, worstelingen en dromen?  
Huur een kunstenaar en stel alle vragen die u lang had willen stellen. U betaalt € 
25,00 voor een ‘date’ en houdt er een interessant gesprek én een klein 

aandenken aan over. 
Schrijf u in bij kunstroute@haagsekunstkring.nl.  
 
Modeshow 
Op zaterdag 10 juni bieden de modezaken van de Denneweg een modeshow op de catwalk: de rode 
loper op de Denneweg. Aanvang 14.00 uur. Buurtbewoners kunnen meelopen. Meld u aan bij 
kunstroute@haagsekunstkring.nl. 
 
Workshops muziek en literatuur  
Op woensdag 7 en donderdag 8 juni zijn er schrijfworkshops op verschillende locaties. U kunt gratis 
deelnemen als u zich tijdig opgeeft via kunstroute@haagsekunstkring.nl.  
 
 
 



    
 
Brunch op zondag 
Ook zo genoten van de brunch vorig jaar in de Spekstraat? Zo’n 120 
mensen schoven aan en genoten van de heerlijkheden van de lokale 
cateraars. Ook dit jaar bieden we weer die mogelijkheid voor 100 mensen: 
zondag 11 juni om 11.00 uur. Windsister Warehouse zorgt voor een 
bijzondere versiering. Tijdens het eten kunt u genieten van muziek. Meldt 
u aan, niet alleen om mee te eten maar ook om mee te helpen met de 
voorbereidingen! 
Aanmelden kan via kunstroute@haagsekunstkring.nl.  
 
 
ACTIVITEITEN OM VAN TE GENIETEN 
Kunst in de zaak 
Meer dan 50 kunstenaars van de Haagse Kunstkring presenteren hun werk in verschillende zaken op 
en rond de Denneweg. Van 6 t/m 11 juni te bezichtigen. Haal het overzicht op bij een van de winkels 

of bij de Haagse Kunstkring vanaf 15 mei. 
 
 
Bacon Street Jazz Festival 
Op zaterdag 10 juni vindt het jaarlijkse Bacon Street Jazz Festival 
plaats. In de tuin van de Haagse Kunstkring speelt de band van 
Robbie Agerbeek onder andere de Boogie Woogie. Ook in de 
Hooigracht en op enkele andere plaatsen kunt u van muziek genieten. 
 
Optredens van dichters en musici 
Op donderdagavond 8 juni optredens van musici en dichters in 
verschillende zaken 
In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 juni optredens van 
musici en dichters in verschillende zaken en in de Haagse Kunstkring. 

 
Show jurken Simone ten Bosch 

Zag u ze vorig jaar voorbijlopen, de prachtige modellen in de prachtige jurken 
van Simone Ten Bosch? Ter afwisseling van de modeshow kunt u ook dit jaar 
weer genieten van hun aanwezigheid.  
Af en toe paraderen ze over de rode loper. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een week lang kunst, muziek, literatuur en andere activiteiten op en rond de Denneweg.  


