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Expositie met meer dan 90 Brabantse kunstenaars  
Van Christa Alaert uit Asten tot Julie van Zessen uit Breda, van a tot z 
 
In de zomermaanden exposeren meer dan 90 professionele kunstenaars uit Brabant bij het 
brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) in Tilburg. Van Christa Alaert uit Asten tot Julie 
van Zessen uit Breda, van a tot z. De expositie toont een greep uit de in totaal 131 beeldend 
kunstenaars die bkkc sinds 2008 heeft opgenomen in hun kunstenaarsbestand. De expositie loopt 
van 28 juni tot en met 26 augustus en is van dinsdag tot en met zondag iedere middag gratis te 
bezoeken. De opening is op donderdag 28 juni om 17.00 uur.  

 
De artistieke potentie en rijkdom van Brabantse makers die uit dit bestand spreekt 
deelt bkkc bijzonder graag met een breed publiek. “Op deze manier maken wij de 
waarde van kunst en cultuur zichtbaar” vertelt Atty Bax, projectleider van deze 
expositie. “Uiteenlopende kunstenaars met allerlei soorten werk zijn 
vertegenwoordigd: schilderijen, tekeningen, ruimtelijk werk, keramiek, beelden en 
fotografie. Die zijn niet alleen in onze expositieruimte te zien, maar ook in de 
wachtruimte en vergaderkamers.”  
 
online portfolio’s van brabantse makers 
Vanaf juni 2012 presenteren Brabantse makers uit het kunstenaarsbestand van bkkc 
hun portfolio op www.bkkc.nl. Iedereen kan de portfolio’s bekijken, dus ook 
bedrijven, overheden en culturele organisaties die op zoek zijn naar een kunstenaar 
voor een opdracht. In de expositie zelf toont iedere maker één werk, maar de hele 
portfolio’s zijn online te bekijken.  
 

bkkc voor makers 
Speciaal voor deze expositie biedt bkkc de exposanten een workshop netwerken en presenteren aan. “Want 
bkkc is er voor iedereen die professioneel werk maakt van kunst en cultuur. Wij werken met schrijvers, 
musici, beeldend kunstenaars, filmmakers, ontwerpers, theatermakers, vormgevers, acteurs, dansers, 
architecten en andere makers. We begeleiden makers in het ontwikkelen van hun zakelijke creativiteit en 
geven trainingen en advies voor een succesvolle carrière. Deze expositie is daar een goed voorbeeld van” 
aldus Bax.    
 
opening  
De opening is op donderdag 28 juni 2012 om 17.00 uur. Aanmelden kan via www.bkkc.nl/vanatotz.  
 
informatie 
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