
Dick Bos (opleiding: Gerrit Rietveld Acade-
mie, Amsterdam) en Ed de Kruijf (via de 
houtbewerking naar beeldende kunst). Het 
thema heeft alles te maken met de locatie 
waar beide kunstenaars sinds kort geves-
tigd zijn. Zij hebben hun stadse Utrechtse 
werkplek verruild voor een boerderijlocatie 
vlakbij de Lek. Voor Dick Bos betekent dit 
dichter bij zijn inspiratiebron: de natuur 
(www.dickbos.net). Ed de Kruijf vindt op 
deze plek de rust om zijn abstracte beelden 
te vangen op papier, doek of in etsen 
(www.Edk-ET.blogspot.com). Tijdens de 
expositie wordt zowel oud als nieuw werk 
getoond en verkocht.

artOgusto presenteert:

kunst aan de Lek

Amuses van Proeverij ‘De Pronckheer’ Arjan 
en Inge werken met biologische producten. Vanuit hun 
sfeervolle restaurant aan de Kromme Rijn in Cothen 
verrassen zij u met hun bijzondere amuses tijdens het 
kunstevenement. Na afloop ontvangst aan de “artOgusto 
aanschuiftafel” met een 3-gangen menu voor 25 euro p/p. 
Kindermenu tegen een kinderprijs. Reserveren is aanbe-
volen! (www.pronckheer.nl)

Wijnen van joost ! wijn Joost Jaartsveld voorziet 
menig particulier en (top)restaurant van voortreffelijke 
wijnen. Deze keer schenkt hij de zelf geïmporteerde 
cépages van Domaine Gayda. Voor deze en andere bij-
zondere wijnen bent u ook altijd welkom op de Albertus 
Perkstraat in Hilversum. (www.joostwijn.nl)

Ateliers Dick Bos 

en Ed de Kruijf 

Provincialeweg 66A

3998 JK Schalkwijk

www.maps.google.nl

r.s.v.p. zo spoedig mogelijk 

d.m.v. het contactformulier 

op de website m.v.v. 

aantal volwassenen en 

kinderen (+ leeftijd).

www.artogusto.nl

u bent met uw
familie welkom 
op zondag 
12 september 
vanaf 13.30 uur
tot 18.00 uur

Muziek van “The 
original fanclub”
De bijzondere band 
van Joop Nolles gaat 
deze kunstmiddag 
extra sfeervol maken 
met haar semi-
akoestische optreden. 
(www.joopnolles.nl)

doen 
Kinderworkshop
Alle kinderen kunnen 
ervaren hoe het is om 
zelf kunst te maken. a

rt
O

g
u

st
o

 i
s 

e
e

n
 v

ir
tu

e
e

l 
p

le
in

 v
a

n
 b

o
n

p
la

zO
 

e
n

 i
s 

v
o

o
ra

l 
b

e
d

o
e

ld
 v

o
o

r 
le

v
e

n
sg

e
n

ie
te

rs

 kijken  proeven  horen  navigeren


