
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstroute ExpoMeer Grou 
 
Vier de kunsten! 

 
De tweede editie van de Kunstroute ExpoMeer Grou vindt plaats op: 
zaterdag 20 september en zondag 21 september. Thema van de kunstroute is: 
‘Vier de kunsten!’ Naast het bekijken van kunst in ateliers van Grouster 
kunstenaars, eetablissementen en hotels (Wijn,-tap en eethuis Amicaal, Het 
Theehuis & het Oostergo Hotel) en andere bijzondere locaties (Museum Hert 
fan Fryslân, Zorgcentrum Friesma State & d’Oude Seylmakery), is er ook 
ruimte voor het ervaren van diverse kunstvormen.  

 
De Sint Piter kerk, gesitueerd in het hart van het dorp, is een unieke locatie 
waar tijdens de kunstroute werken te zien zullen zijn van de Chinese 
kunstenaar ZhongNai en keramiste Lies van Huet. De van oorsprong Grouster, 
Gjalt Blaauw, zal zijn imposante beelden tentoonstellen in de kerktuin. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het duo Paul Monfils & Ralf 
Koffijberg (gitaarmuziek). 
 
Deze historische kerk zal ook het podium zijn van een intiem concert. Op 
zaterdag 20 september zal Zippora Tieman, een jonge, getalenteerde singer-
songwriter, haar prachtige, intieme liedjes zingen in deze kerk. Een prachtige 
locatie waarin haar liedjes tot hun volle recht komen. 
Tijd: 17.00-18.00/prijs: €6,- per kaartje (incl. drankje).  
Kaartjes reserveren: info@expomeer.nl  
Facebook: Kunstroute ExpoMeer Grou 
Mobiel: 06-48 34 17 89 
 
 

Kunstroute ExpoMeer Grou 

20 en 21 september 2014 
12 – 18 uur 



Op zaterdagmiddag 14 uur is er in de Bibliotheek Grou een voordracht poëzie 
van de hand van kunstenares en duizendpoot Hilde Zuurd. Pareltjes van 
verstildheid en bezinning.  
Op zondagmiddag 14 uur is er in de Bibliotheek Grou een lezing 
‘Kunstenaarstypes’, waarin er gekeken wordt naar de positie van de 
kunstenaar in of naast de samenleving.  
Beide zijn gratis toegankelijk. 
 
Schilderes Heleen van Heusden exposeert in het Mineralogisch Museum en dit 
geheel wordt omluisterd door gitaarmuziek van Ko Bakker.  
Ook is het in het Mineralogisch Museum mogelijk om beide dagen van de 
kunstroute een workshop papier knippen bij te wonen (alle leeftijden en met 
vrije inloop).  
Entree Mineralogisch Museum: €1,- (museum, kunstroute en workshop)  
 
 

 
 

  
  
   


