
Excursies  Workshops  Exposities
Kunstenaarscollectief  Advies

Steun KUBES
KUBES draait volledig op vrijwilligers, 
waarvan de meesten ook zelf een  
visuele beperking hebben, en is  
afhankelijk van giften en sponsoring.

Vindt u het ook belangrijk dat kunst  
en cultuur toegankelijk is voor blinden 
en slechtzienden, overweeg dan eens 
ons werk te steunen met een gift. 

Deze is zeer welkom op 
NL 87 INGB 0001 5214 51 t.n.v. 
Stichting KUBES o.v.v. ‘gift’ 
Hartelijk dank!  
KUBES heeft de ANBI-status
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Kunst en cultuur 
voor blinden en 

slechtzienden

CONTACT
0183 30 30 50 
info@kubes.nl
www.kubes.nl 
KvK 41 18 50 61
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Uitgebreide informatie leest 
u op www.kubes.nl  

Bellen of een e-mail sturen 
kan natuurlijk ook.  

U vindt onze contact- 
gegevens op de achterzijde 

van deze folder.

Frank Ter Beek - De weg kwijtRoger Ravelli - Live life

Elly Beukelman - 
Zonsondergang 

Hans Spreeuw - Tea for twoRafael Arias - Polder

waarvan de jaarlijkse  
expositie onderdeel is 

• advies aan musea en 
 andere culturele instellingen 
over een betere toeganke-
lijkheid voor bezoekers  
met een visuele beperking

Welkom! 
U kunt zich al vanaf € 20 per 
jaar aansluiten bij KUBES en 
daarmee aan onze activiteiten 

KUBES biedt:
• dag excursies en jaarlijks 

een meerdaagse reis,  
waarin kunst en cultuur 
centraal staan 

• workshops kunstexpressie, 
zoals beeldhouwen,  

theater, schilderen,  
dansen, dichten...

• het KUBES Kunstenaars-
collectief, een platform  
waar blinde en slechtziende  
kunstenaars hun werk 
 kunnen presenteren en 

deelnemen. Ook ontvangt u 
dan 2 maal per jaar de  
publicatie KUBES in BEELD  
en houden wij u op de  
hoogte van actuele  
culturele initiatieven met de 
KUBES Nieuwsflitsen. 

U kunt zich aanmelden via  
secretaris@kubes.nl 

Bij Stichting KUBES zetten wij ons in voor de 

 toegankelijkheid van kunst en cultuur, zodat kunstlief-

hebbers en kunstenaars met een visuele beperking  

actief kunnen deelnemen aan het culturele leven. 
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