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Toon je fotografiekunsten
en maak kans op een
professionele camera!
Begin de dag zelf als artiest met een
professionele fotografie workshop.
Of ga zelf aan de slag en stuur je foto in
om kans te maken op mooie prijzen!
Info over workshops en wedstrijd >
Adres: IJsbeelden Festival, Rieteweg 4

Van 25 beroemde verhalen
naar 50 Nederlandse
kernkunstwerken va. 1968
Vanaf 19 januari opent in Museum de Fundatie
in Zwolle de tentoonstelling Vrijheid.
Een ambitieus en tegelijk nogal ongebruikelijk
project: Ontdek zelf waarom,
Info en openingstijden >
Adres: Museum de Fundatie, Blijmarkt 20
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Lekker na-kletsen en proeven
kun je hier volop!
Bij Kletsen & Proeven kun je genieten van
heerlijke gerechten, en volop bijzondere
biertjes! Praat na over de tentoonstelling
in deze gezellige Bar & Bistro.
Info en openingstijden >
Adres: Kletsen & proeven, Melkmarkt 52-54
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ROUTE 4
VERVOLG
Neem een kijkje in het leven
van deze excentrieke in Zwolle
geboren artiest
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En dan hebben we het natuurlijk over de
Herman Brood Experience. Hier kun je
niet alleen werk van hem bewonderen,
middels foto’s, voorwerpen, film en geluid
word je op een meeslepende manier
meegenomen in zijn leven. Meer info >
Adres: Herman Brood Experience, Blijmarkt 21

Sluit de avond af met een
wervelende show
Laat je meevoeren door muziek, dans en
theater. In Zwolle is genoeg te beleven op
cultureel gebied. Het theater bruist, schuurt
en verleid! Bekijk hier het programma
van de Zwolse theaters >
Adres: Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25
/ Theater de spiegel, Spinhuisplein 14

TIP!

Laat alle indrukken rustig op je inwerken
tijdens een goede nacht slaap: Bekijk hier de
hotels met speciaal IJsbeelden arrangement >
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