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Meer locaties dan ooit tijdens Kunstroute Aalsmeer 2015 

Aalsmeer, 14 september 2015  – Op zaterdag 19 en zondag 20 september 2015 vindt de Kunstroute 
Aalsmeer 2015 plaats met dit jaar 26 verschillende en unieke locaties, een record in de geschiedenis van 
Kunstroute Aalsmeer. Op 26 bijzondere locaties in Aalsmeer kunnen mensen genieten van allerlei 
vormen van kunst; van fotografie tot beeldkunst en van schilderijen tot poëzie en op diverse locaties 
gebeurt dit onder het genot van prachtige live muziek. 

Kleurboek Aalsmeer 
Speciaal voor de Kunstroute is er dit jaar een Kleurboek samengesteld. Totaal hebben 23 professionals 
en amateurs tekeningen gemaakt die gebundeld zijn tot een uniek kleurboek. Het kleurboek Aalsmeer is 
tijdens de Kunstroute op 4 locaties verkrijgbaar voor de introductie prijs van 5 euro en na de Kunstroute 
is het kleurboek exclusief verkrijgbaar bij Het Boekhuis voor de prijs van 8,95 euro. De overhandiging 
van het eerste exemplaar van het Kleurboek Aalsmeer vindt plaats op vrijdag 18 september vanaf 20.00 
uur bij het Westeinder Paviljoen aan de Kudelstaartseweg (locatie 22 tijdens de Kunstroute). Alle 
deelnemende kunstenaars, sponsors en vrijwilligers van de Kunstroute zijn van harte welkom om dit 
mee te komen vieren. 

Officiële Opening 
Op zaterdag 19 september om 11.00 uur vindt de officiële opening plaats van de Kunstroute Aalsmeer 
2015. Ook dit jaar gebeurt dit weer bij Jachthaven Otto (locatie 1) aan de Uiterweg 94 met dit jaar een 
optreden van het Sonority Popkoor. Gastspreker is de heer Jan Verschoor, directeur van Museum Jan 
van der Togt in Amstelveen. De officiële opening kan door iedereen bijgewoond worden. 



Radio Aalsmeer 
Bent u niet in staat om de Kunstroute persoonlijk te bezoeken dan kunt u op zaterdag 19 september 
tussen 13.00 en 17.00 uur ook luisteren naar Radio Aalsmeer. Deze middag wijdt Radio Aalsmeer een 
speciaal programma aan de Kunstroute Aalsmeer. De uitzending zal plaatsvinden vanaf de locatie van 
Anneke Harting (locatie 7) bij Jachthaven De Oude Werf, Uiterweg 123-127 in Aalsmeer.   

De Kunstroute Aalsmeer vindt zowel op zaterdag 19 als zondag 20 september plaats tussen 12.00 en 
17.00 uur. U herkent de deelnemende locaties aan de KCA vlaggetjes. De meeste locaties zijn slecht 
bereikbaar met de auto dus kom met de fiets. Meer details over het programma, de deelnemende 
kunstenaars en de locaties vindt u op www.kunstrouteaalsmeer.nl. 
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