BUITENKUNST
BUITENKUNSTRANDMEER
KUNSTRANDMEER
Abbertweg 8 - 8251 RG DRONTEN
INFORMATIE WEEKENDS 2019
BEREIKBAARHEID
Het terrein heet de Wilgen en is bereikbaar door bij Elburg over de brug meteen rechtsaf te slaan. U rijdt dan
langs het water en na enkele kilometers begint aan de linkerkant het Abbert-Revebos.
U rijdt onder elektriciteitsdraden door en meteen aan de linkerkant ziet u de Abbertweg. Die rijdt u in.
Dan weer direct de eerste links en verder bordjes Buitenkunst volgen. Komt u bijvoorbeeld vanuit Amsterdam
via Muiderberg de polders in dan kunt u het beste via Dronten richting Elburg rijden. Dan op de Elburgerweg
(dat is de weg Dronten-Elburg) bij de elektriciteitsdraden linksaf de Abbertweg op.
Na de kruising met de Stobbenweg vindt u na ca. 300 meter rechts de ingang van het terrein.

OPENBAAR VERVOER
Als u met openbaar vervoer komt neemt u een trein naar station ’t Harde.
Een directe busverbinding naar ons terrein is er echter niet. Wij organiseren daarom busvervoer op
vrijdagmiddag en zondagavond van en naar het NS-station in 't Harde.
HEEN Vrijdagavond tussen 16.00 uur en 19.30 uur 't Harde-Buitenkunst
TERUG Zondagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur Buitenkunst-'t Harde

AANKOMST
U kunt op vrijdagmiddag al vanaf 15.00 uur terecht. Bij aankomst: eerst melden bij de administratie, waar u
kunt betalen voor het weekend, contant of met PIN. Daar vindt u de meest recente informatie over het
programma. Vervolgens kunt u een plek uitzoeken op het kampeergedeelte van het terrein.

PROGRAMMA
Tijdens de weekends is er een keuzeprogramma, d.w.z. dat u zaterdag en zondag kunt kiezen uit workshops op
het gebied van: theater, dans, instrumentale muziek, zang, schrijven, schilderen en fotografie. Voor de verdere
informatie: de voorstelling op vrijdag, muziek op zaterdag, en wie er elk weekend de workshops verzorgen, kunt
u vanaf 1 mei op onze website vinden: www.buitenkunstrandmeer.nl (programma – weekends actueel).

OPENINGSTIJDEN RESTAURANT
Het restaurant is de hele dag open voor dranken e.d. van 9.00 tot ca. 01.00 uur.
VRIJDAG geopend vanaf: 16.00 uur
diner: 18.00-21.30 uur
ZATERDAG ontbijt: 9.00-10.30 uur lunch: 13.00-14.30 uur diner: 18.00-21.00 uur
ZONDAG ontbijt: 9.00-10.00 uur lunch: 12.30-14.30 uur diner: 18.00-19.30 uur

FACILITEITEN
Voor de programma's zijn alle benodigde faciliteiten en materialen aanwezig. Voor uw meegebrachte
(muziek)instrumenten en (foto)apparatuur is, indien nodig, een veilige en droge opslag aanwezig.

ENKELE MEDEDELINGEN
- Er is alleen elektriciteit in de activiteitententen t.b.v. de programma's, dus niet op het kampeerterrein.
- Er kunnen beslist GEEN HUISDIEREN worden toegelaten!
- Bij annulering van een weekend berekenen we geen kosten, maar wij verzoeken u dringend elke wijziging of
annulering zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
- De stichting Buitenkunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kwetsing door ongeval,
veroorzaakt aan goederen of personen, door welke oorzaak dan ook.

VRAGEN
Heeft u nog vragen: bel tijdens kantooruren naar 020-6381978. U kunt ook mailen naar admi@buitenkunst.nl.
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