
 

Stichting KuBra (hét samen-
werkingsverband van 125 
Kunstenaars uit Brabant) bestaat 
5 jaar! Zij viert dit eerste lustrum 
op grootse wijze met een 10-daags 
cultureel evenement: ‘KuBra-Art, 
Cultureel Lustrumfeest 2016‘.
Van vrijdag 29 april t/m zondag 
8 mei 2016 vindt een scala van 
culturele activiteiten plaats voor 
iedereen, jong en oud, in de Bank 
van Leening, Schilderstraat 33, 
‘s-Hertogenbosch. 

Dit Brabantse evenement, 
ondersteund door o.a. de gemeente 
’s-Hertogenbosch en de Muzerije, 
wordt een ware beleving. 
De synergie die ontstaat uit het 
cultureel samengaan van de 
beeldend ‘KuBra’ kunstenaars 

Groots cultureel evenement in Bank van Leening
Schilderstraat 33 ‘s-Hertogenbosch KuBra-Art 

‘Cultureel Lustrumfeest 2016’ 29 april t/m 8 mei

van gevarieerd pluimage met muzikanten, sprekers, dichters en dansers 
levert een uitdagend programma op. Niet alleen voor de deelnemers, 
maar zeker ook voor de bezoekers. Met als doel de banden en de 
interactie tussen Brabantse cultuurmakers en Brabantse cultuurgenieters 
te versterken pakt de organisatie groots uit. Tijdens de Kunstkijkdagen 
wordt je uitgenodigd tot ontmoetingen met de kunstenaars.

Tien dagen lang is de Bank van Leening het toneel van een grote 
doorlopende expositie van ruim 200 kwaliteitskunstwerken met als 
afsluiting op 8 mei een grootse Kunstveiling!

De Kunstveiling is ook een online-veiling, hier kan vooraf worden geboden. 
Zie: www.stichtingkubra.nl/veiling. Voor dit evenement is er een crowd-
funding gestart via www.voordekunst.nl en wordt ondersteund door BKKC.

Ter afsluiting veilt veilingmeester Harry Korst 100 topstukken in een 
grootse Kunstveiling op zondagmiddag 8 mei.
•  Tijdens de Kunstkijkdagen worden op gezette tijden rondleidingen en 

demonstraties gegeven. Veel kunstenaars zijn tijdens de openingsuren 
van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig, vertellen hun verhaal en gaan graag 
met de bezoeker in gesprek.

•  Gedurende alle Kunstkijkdagen is in de Bank van Leening De 
Kunstwinkel geopend. Je vindt hier kleinere, betaalbare kunstwerkjes. 
Ook kun je deelnemen aan een kunstloterij.

•  Er is een avondprogrammering te beginnen met het openingsfeest op 
29 april. De avond van 30 april staat in het teken van kunst, poëzie, 
dans, theater en muziek. Op 7 mei volgt een avondvullend programma 
rondom een Single Malt Whisky- en exclusieve likeurproeverij. 

•  Tijdens de veiling op zondag 8 mei om 15.00 uur, worden er speciale 
kinderworkshops georganiseerd.

De actuele invulling van de dag- en 
avondprogrammering wordt gepubliceerd op 
de website www.stichtingkubra.nl, 
www.facebook.com/stichtingkubra, op 
overige social media en in de pers.

Achtergrond van stichting KuBra
KuBra staat voor Kunstenaars uit Brabant. KuBra is 
een zelfstandige niet gesubsidieerde stichting met 
125 deelnemende Brabantse kunstenaars. De stichting 
is opgericht in februari 2011 en is ontstaan vanuit 
de gedachte dat bundeling van krachten meer 
mogelijkheden biedt om als kunstbeoefenaars naar 
buiten te treden, geïnteresseerde kunstliefhebbers 
te bereiken en kunstwerken te promoten. 

De formule om op eigen kracht en met de inzet van de 
deelnemers succesvol te zijn heeft zich inmiddels meer 
dan bewezen en zal ook naar de toekomst toe de basis 
zijn waarop KuBra zich manifesteert. 

KuBra heeft zich ontwikkeld tot een dynamische en 
flexibele kunstenaarsvereniging, die op veel plekken 
in Brabant, België en daarbuiten exposities heeft 
gerealiseerd. Daarnaast heeft KuBra sinds februari 
2013 haar eigen galerieruimte
in ’s-Hertogenbosch.

Locaties: 

KuBra-Art Cultureel Lustrumfeest 2016:
Bank van Leening, Schilderstraat 33, ’s-Hertogenbosch

Reguliere expositie:
Galerie KuBra, Schilderstraat 17a, ’s-Hertogenbosch
info@stichtingkubra.nl
www.stichtingkubra.nl -Tel. 06-38895119


