
Route ‘21
“Waar bloemen 
 tot leven komen.”

20 & 21 
augustus



Informatie Route ‘21 (corsogroepen)
Locaties:

  1- Fun Fun   Kloosterweg 50
  2- Kluitenberg  Barsbeek 44
  3- Olympia   Barsbeek 29a
  4- Alliance   Bergkampen 14
  5- Gaos   Bergkampen 7
  6- Symboliek  Zuurbeek 4
  7- Forza   Schaarweg 1
  8- Groep Hebbes  Leeuwte 36
  9- After Nero’s  Van Ommenstraat 2
10- Deurgoan  Bonkenhaveweg 28
11- PODB cq. de Brekers  Monnikenweg 40

Onderwerpen:

Fun Fun   Bewoond
Kluitenberg   Tiki
Olympia   Werk in uitvoering
Alliance   Aquarium
Gaos    Kikkers
Symboliek   Jacht
Forza    Vlucht
Groep Hebbes  Live the moment
After Nero’s   Je nek uitsteken
Deurgoan   Rock ‘n Roll Hall of Fame
PODB cq. de Brekers Vinyl

Op de 16 kilometer lange route zijn er naast de 11 creaties 
van de corsogroepen ook 19 mozaïeken te zien. In totaal zijn 
er dus 30 dahliakunstwerken.

Houdt u zich op de gehele route aan de corona maatregelen.



          Fun Fun Wat leeg is achtergelaten, is nu een thuis voor 
                        nieuwe bewoners. Wat onbewoond lijkt, is vol van 
                        leven. Soms onzichtbaar. Maar altijd bewoond.

     Kluitenberg Voor Maori’s is Mana een kracht die staat voor 
                        respect, autoriteit, kracht en prestige. Verwoord in 
                        dito beelden.

          Olympia Mieren, mieren, heel veel mieren. In het gras, onder     
                        tegels, tussen de kieren. Ze wiebelen en wriemelen, 
                        klauteren, kibbelen en dribbelen. De werksters 
                        rennen, zwoegen en zweten. De kleine miertjes 
                        moeten toch eten. Werk in uitvoering...

           Alliance Geen beschrijving.

                Gaos Geen beschrijving.

       Symboliek Het schot gelost. De strijd gestreden. Het dier gestroopt. 
                         Vermaakt tot kleden. Maar: een oog om een oog, een 
                         tand om een tand. Is tegen dit geweld de jager bestand?

               Forza Een groep opvliegende vogels. Maar is dat wel, wat 
                         we zien?

  Groep Hebbes Live the moment zegt eigenlijk al genoeg. Leef en 
                         geniet van de kleine dingen want het kan zomaar 
                         anders zijn, dat hebben we afgelopen jaar wel 
                         gemerkt. Gelukkig gaan we van coronavirus weer 
                         naar corsovirus. Een gezonde variant. Fijn dat 
                         jullie er weer zijn!

     After Nero’s “Kijk en geniet van deze bijzondere dieren met een 
                          Afrikaans tintje!.”

        Deurgoan Geen beschrijving.
                           
         PODB cq.  Muziek verbindt. Authenticiteit gaat niet verloren, we
     de Brekers  willen het blijven horen! Muziek is waar het om draait!



Scan de QR-code om te betalen voor Ik steun

corso Sint Jansklooster .

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 12 augustus 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pTtjJ7T

eS0a3YOnWIHn51A

Scan de QR-code om te doneren voor: 
    Bloemencorso Sint Jansklooster


