Programma
Tijdens Art Noord vinden in het museum de volgende activiteiten plaats:
• Zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 11.00 tot 12.00 uur
Lezing Van kruimelverzamelaar tot mecenas door kunstverzamelaar
Ger van Dam, auteur van het gelijknamige boek.
• Zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
Stoomcursus Kunst kijken, kopen en verzamelen door Oscar van Gelderen
en Manuela Klerkx, auteurs van het boek Ontroerend goed – Van kunst kijken
naar kunst kopen. Met aansluitend een rondleiding over de beurs.
De lezing en stoomcursus met rondleiding zijn gratis op vertoon van
een beursticket maar gaan wel op inschrijving. Voor meer informatie
en reserveren zie onze website www.museumbelvedere.nl

Museum Belvédère
Kunstbeurs Art Noord

• Live schildersessies
Een speciale bijdrage aan Art Noord wordt geleverd door beeldend kunstenaars
Gosse Koopmans en Christiaan Kuitwaard, die tijdens de beursdagen in het
museum portretten van elkaar schilderen onder toeziend oog van het publiek.
• Collectieboek Museum Belvédère
Tijdens Art Noord is voor het eerst het collectieboek Museum Belvédère –
Verzamelde werken verkrijgbaar. Deze omvangrijke bestandscatalogus omvat
meer dan 400 afbeeldingen en geeft een representatief beeld van
de kunstcollectie van Museum Belvédère.
Uiteraard kunt u tijdens de beursdagen in ons café-restaurant
terecht voor koffie met gebak en diverse lunches.
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Aan de vierde editie van Art Noord nemen deel:

We mogen weer, we kunnen weer, we doen het weer!
Van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober 2022 organiseert
Museum Belvédère in samenwerking met 17 deelnemende
galerieën en kunsthandels de vierde editie van Art Noord,
de kleinste maar fijnste grote kunstbeurs van Nederland.

Galerie Getekend			Heerenveen

Art Noord is een laagdrempelige kunstbeurs waar moderne en
eigentijdse kunst uit het noorden en andere delen van Nederland
in museale sfeer wordt getoond en ter verkoop aangeboden.
Toegangskaarten voor Art Noord kunt u reserveren via de
website van Museum Belvédère, www.museumbelvedere.nl

Kunstlokaal Nº8			Jubbega
Galerie De Roos van Tudor		

Leeuwarden

Kunsthandel en Galerie de Vries

Leeuwarden

Galerie De Vis				Harlingen
Galerie LYTS				Woudsend
Galerie ALTA BOSCA			Gorredijk
Galerie Hoogenbosch			Gorredijk
galerie with tsjalling:			

Groningen

Kunsthandel Richard ter Borg		

Groningen

Kunsthandel Peter ter Braak		

Groningen

Prentwerk				Groningen
Philip Elchers				Groningen
Kunstruimte Wagemans		

Alkmaar

Rueb Modern en Contemporary Art

Amsterdam

Frank Welkenhuysen Galerie		

Eindhoven

Contempo				Rotterdam
Ook te zien tijdens Art Noord: een speciale presentatie
van Afslag BLV, dependance van Museum Belvédère en
platform voor jonge kunstenaars.
openingstijden:
dagelijks 10-17 uur
entreeprijzen en alle info:
museumbelvedere.nl

