EEN ACTUELE KRUISWEG

Activiteitenprogramma
Bosshaltes kunstroute
van 2 maart t/m 18 april 2022

Cyrene helpt Jezus het kruis dragen + Veronica droogt het gelaat van Jezus + Jezus valt voor de tweede maal +

het kruis + Jezus wordt van het kruis afgenomen + Jezus wordt in het graf gelegd + Jezus verrijst uit het graf +

Jezus wordt ter dood veroordeeld + Jezus neemt het kruis op zijn schouders + Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis + Jezus ontmoet zijn moeder + Simon van

Jezus troost de wenende vrouwen + Jezus valt voor de derde maal + Jezus wordt van zijn kleren beroofd + Jezus wordt aan het kruis genageld + Jezus sterft aan

Activiteitenprogramma Bosshaltes kunstroute van 2 maart t/m 18 april 2022
Opening Bosshaltes Kunstroute

Poëzie Podium Oss

Woensdag 2 maart om 14.00 uur vindt de opening plaats bij de winkel
van Landerij VanTosse, Laantje van Cumberland in Oss.
Frans Vervoort, voormalig diaken van de H.Hartparochie zal de opening
verrichten.
Muziek wordt verzorgd door Vrouwenkoor Ongehoord uit Den Bosch.
Nell Creemers en Jan Rikken lezen hun Bosshaltegedichten voor.

Woensdag 9 maart aanvang 20.00 uur heeft het Poëzie Podium Oss in de
Groene Engel, Kruisstraat 15 haar poëzieavond Tussen de Schuifdeuren.
Hier worden onder meer de Bosshaltegedichten voorgedragen.
Muziek wordt verzorgd door zangeres van Ine van Huet en pianist
Matthieu van den Burg. Toegang gratis.

Kunststichting K26

Op zondag 3 april en op woensdag 13 april is er een rondleiding langs
de Bosshaltes door enkele dichters en kunstenaars.
Locatie: Steltlaan, Oss (start kunstroute) Aanvang: 14.00 uur.
Voor deelname aan de rondleiding graag aanmelden via:
info@bosshaltes-oss.nl

Van 10 maart t/m 20 maart tentoonstelling ‘Making Of Bosshaltes’ in
Kunststichting K26, Kruisstraat 26 in Oss.
Op zaterdag 12 maart wordt in K26 om 15.30 uur een preview gehouden
door de kunstenaars, met een inleiding door Ds. Ruth Jellema, dominee
van de Paaskerk en initiatiefnemer.
Michel Nierop, stadsdichter van Oss, Kitty Schaap en Joan Themen
dragen een Bosshaltegedicht voor. Toegang gratis.

Bibliotheek
Van 2 maart tot en met 18 april wordt In de bibliotheek van Oss een
kleine tentoonstelling met de titel ‘Kunstzinnige lijdensweg met hoop als
boodschap’ ingericht over de Kuiswegstaties in de kunst en literatuur.
De expositie is te zien tijdens de openingstijden van de Bibliotheek Oss.

Rondleiding

Boekje te koop
Bij het Bosshalteproject verschijnt een boekje met een plattegrond van
de wandelroute.
De kunstenaars vertellen hierin iets over hun kunstwerk en ook zijn de
gedichten van de deelnemende dichters terug te lezen.
Het boekje is voor € 4,00 te koop bij boekhandel Derijks, de bibliotheek,
in de winkel van Landerij VanTosse en bij K26.

Voor meer informatie: www.bosshaltes-oss.nl

