De BRUGMAN Kunstroute
In deze route worden naast de vijf tentoonstellingen ook achttien beelden in de
openbare ruimte van Almelo aangegeven. Verder de adressen waar het
kunstenaarsechtpaar heeft gewoond en gewerkt.

Grote overzichtstentoonstelling 'Ode'
Kunsthal Hof 88, Hofkampstraat 6
Open: dinsdag t/m zondag van 13.30-17.00 uur en op verzoek
9 september t/m 14 oktober

Tentoonstelling 'Almelo'
Schilderijen met stadsgezichten en enkele portretten uit de jaren 40 en 50
Stadsmuseum Almelo, Korte Prinsenstraat 2
Open: dinsdag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur
9 september t/m 20 oktobe

Tentoonstelling 'Religieus'
Religieuze schilderijen
Grote Kerk, Kerkplein 15
Open: donderdag/vrijdag 12.00-14.00 uur, zaterdag 13.00-16.00 uur
13 september t/m 13 oktober

Tentoonstelling 'Koninklijk'
Met o.a. enkele bronzen reliëfs van vorstinnen
Stadhuis, Haven Zuidzijde 30
Open: maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur en donderdag van 08.00-19.00 uur
10 september t/m 17 oktober

Fotogalerij ‘Verdwenen kunst’
Huis van Katoen en Nu, Rosa Luxemburgstraat 4
Open: woensdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur (en op koopzondag)
12 september t/m 20 oktober

‘Berry Brugman in de etalage’
Kunsthandel Wierbos, Tuinstraat 1
Open: dinsdag/woensdag/vrijdag 09.30-18.00 uur, donderdag 09.30-21.00 uur en
zaterdag 09.30-17.00 uur
11 september t/m 20 oktober

‘Berry Brugman in de etalage’
Alberts Kunstuitleen, Grotestraat 117
Open: dinsdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur
11 september t/m 20 oktober

‘Ode aan kunstenaarsechtpaar in de etalage’
Boekhandel Hilarius Broekhuis, Koornmarkt 24
Open: maandag 12.00-18.00 uur, dinsdag/woensdag/vrijdag 09.30-18.00 uur, donderdag
09.30-21.00 uur en zaterdag 09.30-17.00 uur en op koopzondag
Vanaf 10 september

Lezing & Art-diner
In Grand Café Ledeboer (Wierdensestraat 4, Almelo) wordt zondag 7 oktober van 16.00 –
20.00 uur een Lezing & Art-diner georganiseerd. Eigenlijk zijn het drie lezingen. Tussen
deze lezingen door wordt een Art-diner geserveerd.
* Ds. Koos Sluiter vertelt over de religieuze schilderijen van Berry.
* Kunsthistorica Peggie Breithbarth vertelt over het kunstenaarsechtpaar Brugman in
relatie tot overige kunstenaars in Twente.
* Onderzoeker Rutger Morelissen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) vertelt over de
monumentale wandkunst uit de Wederopbouw en beelden in plantsoenen.
Kortom: het beloven drie zeer boeiende lezingen te worden!
U kunt nu al via Grand Café Ledeboer reserveren. Bij ‘Wat wilt u doen’ klikt u ‘lunch’ aan.
Daarna geeft u het aantal personen aan. Bij ‘Kies een dag’ zoekt u in de kalender zondag
7 oktober op. Bij ‘Kies een uur’ 16.00 uur Vandaag serveren wij alleen het Art-diner en bij
‘Doorgaan’ vult u uw eigen gegevens in.
De Lezingen en het Art-diner (driegangenmenu, incl. drankje vooraf, maar excl. overige
drankjes) kosten 37,50 euro p.p.

Specifiek educatief aanbod voor primair onderwijs in Almelo

