Geachte mevrouw, heer,
In 2019 staat de 4e editie van Nationale Glas- en Kunstdagen Leerdam op het programma. Deze
wordt gehouden van vrijdag 13 september tot en met zondag 15 september op de Zuidwal en in het
centrum van Leerdam. Onze unieke buitenlocatie aan de Linge staat garant voor veel kunstminnend &
kopend publiek. Het weekend van ons kunstevent is het uiteraard weer Open Monumentendag. Het
evenement is een initiatief van de organisatie Nationale Glas- en Kunstdagen Leerdam in opdracht van
Leerdamglasstad.nl.
Kunstmarkt
Ons initiatief in 2018 om de Glasdagen op zaterdag en zondag uit te breiden met een kunstmarkt in de
historische binnenstad van Leerdam is door velen zeer positief ervaren. De kramen op de kunstmarkt
bieden bezoekers een gevarieerd aanbod in alle andere kunstuitingen: schilders, beeldhouwers,
sieradenmakers, keramisten, etc. (uitgezonderd glas)
Succes
e
Met het succes van de 3 Nationale Glas- & Kunstdagen Leerdam 2018 – zo’n 15.000 bezoekers – zijn
de Glas- & Kunstdagen een event geworden die Leerdam heeft omarmd. Klik hier voor het verslag van
RTV Rijnmond. De voorbereidingen voor de editie van 2019 zijn inmiddels begonnen. Op verschillende
plekken in Leerdam, waaronder de Zuidwal en het Hofje van Mevrouw Van Aerden presenteren meer
dan veertig kunsthandelaren in oud en modern glas én gerenommeerde beeldende- en glaskunstenaars
bijzondere collecties voor liefhebbers en verzamelaars. Daarnaast zijn er demonstraties, taxaties,
rondleidingen en workshops op het gebied van beeldende- en glaskunst. Het evenement is voor alle
glas- en kunstliefhebbers vrij toegankelijk.
Beursperiode
vrijdag 13 september 11.00 – 20.00 uur
zaterdag 14 september 11.00 – 17.00 uur
zondag 15 september 12.00 – 17.00 uur
Deelnemen
Wilt u deelnemen aan hét glas- & kunstevent van Leerdam? Stuur bijgaand inschrijfformulier naar
info@glasdagenleerdam.nl.
Heeft u vragen over deelname? Neem dan contact op met Lidia van Ingen, 06 50 87 4748.
Met vriendelijke groet,
Namens de Nationale Glas- & Kunstdagen Leerdam
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