
 

3e editie van de 3 Oever Open Atelier Route in de Gelderse Poort 

 

In het 3e weekend van september vindt het jaarlijkse 3 Oever Festival plaats in de Gelderse Poort. Een 
belangrijk onderdeel van het festival is de 3 Oever Open Atelier Route. Ruim 50 kunstenaars exposeren 
speciaal voor dit festival in hun eigen atelier of op een andere locatie in het grote festivalgebied. 

Voor kunstliefhebbers is het zeker de moeite waard om op 14, 15 en/of 16 september 2018 een bezoek 
te brengen aan de Gelderse Poort, een prachtig rivierengebied langs de oevers van de Rijn en de Waal. 

Vorig jaar deden nog ruim 20 kunstenaars mee. ‘Het is heel mooi dat de route groeit’, vindt de 
organisatie, ‘Tijdens zo’n festival kunnen bezoekers en bewoners van de Gelderse Poort op een 
laagdrempelige manier kennis maken met kunst.’ Veel expositieplekken worden feestelijk aangekleed 
met muzikale optredens.  

‘Een kijkje in het atelier van een kunstenaar geeft een completer beeld dan alleen een kunstwerk 
aanschouwen,’ zegt een van de kunstenaars, ‘In het atelier is het maakproces, of de weg ernaar toe te 
zien. Het geeft je een blik in de werkplaats van de kunstenaar. Zoiets zie je niet zo veel.’ Bijzonder is ook 
dat er voor het 3 Oever festival routes worden uitgezet, zodat de bezoeker door het prachtige 
natuurgebied van de Gelderse Poort van atelier naar atelier kan fietsen of wandelen. Uiteraard zijn de 
meeste locaties ook met de auto bereikbaar. 

Het aanbod aan kunst is heel divers. Er is veel ruimtelijk werk te zien, maar ook veel schilderkunst, van 
abstract tot heel realistisch. Ook kunstenaars die werken met textiel en edelsmeden doen mee aan de 
route. Sommige kunstwerken zijn robuust en krachtig, andere zijn subtiel en levendig. Er zullen 
demonstraties Raku stoken en, als het weer het toelaat, Pitefire stoken te zien zijn en op verschillende 
locaties worden workshops gegeven.  

De adresgegevens van de kunstenaars en de expositielocaties die meedoen aan de 3 Oever Open Atelier 
Route zijn gebundeld in een mooie kleurrijke, handzame informatiewaaier. Deze waaier geeft niet alleen 
informatie over het 3 Oever Festival, maar is als adressenboekje het hele jaar bruikbaar. De kunstwaaier 
zal tijdens het festival, maar ook daarna op verschillende locaties in het gebied te koop zijn. 

Zoals de naam als zegt worden 3 oevers verbonden door het 3 Oever Festival en door de 3 Oever Open 
Atelier. Het festivalgebied wordt namelijk doorkruist door 3 grote stromen, te weten de Waal, de Rijn en 
het Pannerdens Kanaal. 

Meer informatie over de 3 Oever Open Atelier Route en over het 3 Oever Festival vindt u op de website 
https://www.3oeverfestival.nl/nl/ 
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