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Bio Vakantieoord opent haar deuren voor kunst
Expositie van beeldende kunst
m.m.v. Atelier 23, Leo Kannerhuis, de Haagse School, Atelier Warempel, Atelier Matisse en
Atelier Daelzicht (voor informatie over deze ateliers zie onze website)

Laat u verrassen door de prachtige werken en
beleef een onvergetelijke middag bij Stichting Bio.
Beeldend kunstenaars exposeren hun werk op het bosrijke terrein van
Stichting Bio aan de Wekeromseweg te Arnhem.
Bio Vakantieoord stelt deze dag de deuren van haar bungalows open als heuse galeries.
Ook kunt u op het terrein genieten van theater, dans en muziek of deelnemen aan een
van de workshops.
Leer de kunstenaars kennen
Tijdens de “meet & greet” o.l.v. Maarten Reith, journalist van de kunstredactie van
de Gelderlander, kunt u nader kennis maken met de kunstenaars.
De verkoopexpositie stelt u deze middag in staat ter plaatse bijzondere kunst te kopen
voor u zelf èn voor het goede doel!
De kunstenaars schenken 25% van de opbrengst van hun kunst aan de gehandicapte kinderen en jongeren die logeren bij Bio Vakantieoord, met als doel vele culturele en artistieke
activiteiten te kunnen organiseren, zoals bezoeken aan musea en het organiseren van
workshops o.l.v. kunstenaars.
Wij ontmoeten u graag op 23 januari 2011, 13.00 – 18.00 uur.
Stichting Bio
Stichting Bio streeft ernaar om de beperkingen van gehandicapte kinderen zo onbelangrijk
mogelijk te maken, waardoor zij even wat minder bijzonder kunnen zijn.

samen maken wij meer mogelijk!

Stichting Bio: Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem
www.biobeleven.nl info@stichtingbio.nl T: 026-48 38 201
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