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Openingstijden  
di - vr 11.00 - 17.00 uur, za - zo 2e Paasdag, Hemelvaartsdag 
en 2e Pinksterdag 13.00 - 17.00 uur
Gesloten: op maandagen, 1e Paasdag (zo. 1 apr.), 
Koningsdag (vr. 27 apr.) en 1e Pinksterdag (zo. 20 mei)

Slot Zeist  Zinzendorfl aan 1, 3703 CE Zeist
T 030 692 1704 - www.slotzeist.nl

30 jaar

27 februari t/m 27 mei 2018



In 2018 bestaat Stichting KUBES 30 jaar. Om dit te vieren wordt 
voor de derde keer in Slot Zeist een speciale jubileumexpositie 
georganiseerd. Hierbij zullen ruim tachtig werken van blinde en 
slechtziende kunstenaars worden geëxposeerd  in verschillende 
disciplines. Stichting KUBES is een organisatie, die zich inzet voor de 
toegankelijkheid van kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden.

In de Culturele Vleugel van het Slot zullen naast foto’s en tekeningen 
ook schilderijen te zien zijn in diverse stijlen en technieken, 
waaronder zogenaamde ‘digitale’ schilderkunst. Andere kunstvormen 
die vertegenwoordigd zijn:  keramiek, papierkunst, installaties en 
sculpturen in verschillende materialen. Daarbij zijn de methode, de 
materiaalkeuze en de stijl afhankelijk van de voorkeur en 
mogelijkheden van de kunstenaar. Kortom: de gekozen kunstvorm en 
methode worden voor een groot deel – maar niet altijd uitsluitend – 
bepaald door de mate waarin iemand ziet. 

Het ‘beleven’ van kunstwerken die op de tast of met de kijker en loep 
zijn gemaakt, opent nieuwe perspectieven op de beeldende kunst. 
Het nodigt de toeschouwer uit om na te denken over een andere 
wijze van ‘zien’ en een andere visie op het bestaan. Het geeft toegang 
tot een andere belevingswereld van kunst, emotie, schoonheid en 
originaliteit. De bezoeker wordt dan ook uitgedaagd om de beelden 
te betasten en de schilderijen en foto’s zowel van dichtbij als van veraf 
te bekijken.  Met de expositie ‘De kunst van het anders zien’ bieden 
KUBES en Slot Zeist bezoekers een bijzondere kunstervaring ! 

Brasserie:
Voorafgaand of na afl oop van uw bezoek aan de expositie hebt u 
de mogelijkheid om een consumptie te gebruiken in onze gezellige 
brasserie.

Arrangementen:
Er zullen tijdens de expositieperiode een aantal arrangementen 
worden verzorgd.  Er zal ook een diversiteit aan workshops gegeven 
worden. Voor gedetailleerde informatie en aanmeldingen per 
arrangement kunt u terecht op onze website: www.slotzeist.nl. 
Kosten arrangement: € 17,50 pp.  
Telefonisch: (030) 69 21 704

Voor informatie: 
Dick Bouma: coördinator tentoonstellingen
T 030 692 17 04 - e-mail: d.bouma@zeist.nl - www.slotzeist.nl
Adri Hopman, coördinator exposities KUBES (exposities@kubes.nl 
Birgitta Blokland, coördinator communicatie KUBES 
(communicatie@kubes.nl)
Ben van der Pluijm, bestuurssecretaris KUBES (secretaris@kubes.nl)

mede mogelijk gemaakt door: DELA Goededoelenfonds, 
Stichting Blindenbelangen, Stichting Blinden-Penning, K.F. Hein Fonds

Find us on facebook
Slot Zeist 
Culturele Vleugel

Slot Zeist is 
rolstoel toegankelijk. 




