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(Straat)-kunstliefhebbers en urban podiumtijgers gezocht! 
 
Beste kunstbeoefenaar, 
  

Zing, dans, speel, maak of schrijf jij? Doe dan mee!  
8, 9, 15 en 16 oktober 2016 
  
In de eerste helft van oktober organiseren Kumulus/KunstActief Maastricht en stichting Tout 
Maastricht het project Kunst op Straat. Iedereen die wel eens wil proberen hoe het is om zijn kunst 
als ‘straatact’ te tonen kan zich aanmelden.  
  
Met het project Kunst op Straat willen we de stad laten kennismaken met straatkunst in al zijn 
mogelijke vormen. Laat je inspireren, inspireer anderen en geef je op! Onder begeleiding van 
professionals gaan kunstbeoefenaars met elkaar aan de slag. Repetities en uitwisseling van ervaring 
resulteren in een toonmoment op Plein 1992 in Maastricht. 
  

De straat is jouw podium, jouw canvas! 
Samen brengen we muziek, theater, dans en beeldende kunst naar de straten van Maastricht. Alle 
kunstbeoefenaars zijn uitgenodigd, jong en oud. Je kiest zelf vanuit welke discipline je wilt meedoen, 
ervaring of talent is geen vereiste. Onder artistieke leiding van Olivia van de Koppel staan deze 
coaches voor je klaar: 
 
Fokka Deelen: vormgeving & performing 
Eric Meyer & Rick Alberigs: audiovisueel & nieuwe media 
Monique van Kerkhof: dans 
Michel Sluysmans:  theater 
  

Kunst op Straat 
Het project vindt plaats in het tweede en derde weekend van oktober 2016, elke dag van 10 tot 16 
uur (incl. lunchpauze). Op zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober zijn er workshops, op zaterdag 15 
oktober repetities en op zondag 16 oktober is het grote toonmoment op Plein 1992.  
Iedere ochtend komen we samen bij de voet van de Hoge Brug op Plein 1992. 
  

Meld je snel aan 
Via het aanmeldformulier op www.toutmaastricht.nl/kunstopstraat   (deelname is gratis).  
  

Vragen? 
Stel ze gerust via kunstopstraat@toutmaastricht.nl   of +31 (0)43-8527053. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
 De organisatie van Kunst op Straat 
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