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Belcanto - het voormalig belastingkantoor aan de Surinameweg in Schalkwijk is de grootste onafhankelijke en niet gesubsidieerde broedplaats van Nederland. Op deze unieke
plek, buiten het stadscentrum van Haarlem, worden bijna 200 huurders verbonden door één grote
gemeenschappelijke deler: creativiteit.
In Belcanto is kunst en cultuur verweven in allerlei disciplines.
Tijdens het Kunstlijn weekend is hier een grote expositie door 29 kunstenaars.
In samenwerking met de Kunstlijn Haarlem exposeren zij gezamenlijk hun werk in de grote hal (begane grond) van het gebouw. Vrij genieten van uiteenlopende kunst.
Tevens lekker tussen de kunstbedrijven door wat eten en drinken in café Belcanto.
Voor informatie, het programma en een plattegrond zie belcantokunstlijn.nl.
Van harte welkom dus in Belcanto, bruisend centrum van/voor ondernemers, kunstenaars en de
creatieve industrie!

Laatste Belcanto Kunstlijn
De broedplaats Belcanto stopt met bestaan. Per 1 januari
2018 hebben alle huurders het pand verlaten en krijgt het
gebied een andere bestemming. Deze laatste Belcanto
Kunstlijn – met als thema ‘Een ode aan het pand’ – mag u
dus niet missen!
Naast de tentoonstelling is ook het werk te zien, dat
door alle gebruikers van het pand is ingeleverd t.b.v. de
prijsvraag ‘Breng een ode aan het pand’. Te zien is wat
Belcanto voor de gebruikers heeft betekend en hoe
inspirerend de omgeving voor hen geweest is.
De winnaar wordt tijdens de Kunstlijn bekend gemaakt.

Feestelijke opening
Op zaterdag 4 november is er om
14.00 uur een feestelijke opening!
Sopraan Astrid Vrensen en acteur
Marcel Ott zullen de expositie op
spectaculaire wijze inluiden.
Kijk op onze website voor het
overzicht met tijden, info, etcetera :
belcantokunstlijn.nl
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