
Wederom een prachtig aanbod van kunst, cultuur en muziek in het bergdorp 
Cómpeta tijdens de paas-tijd.  

In Cómpeta vindt de 11e Art Walk plaats op zaterdag 20, zondag 21 en dinsdag 23 
en woensdag 24 april 2019. Als u van kunst houdt, zijn dit dagen die u niet wilt 
missen! Ontdek het mooie Andalusische bergdorp en zie hoe 38 internationale 
kunstenaars van 9 verschillende nationaliteiten hun werk tentoonstellen op 
verschillende locaties in het dorp. 

Cómpeta is slechts een uur rijden van Malága en heb je geen eigen vervoer, dan is 
er van zowel Malaga als Nerja openbaar vervoer naar het dorp. Informatie vind je 
op de artcompeta.com website.  

Je bent welkom om deel te nemen aan workshops om je eigen artistieke 
vaardigheden te verbeteren. En er is de mogelijkheid om de kunstenaars aan het 
werk te zien. Voel je vrij om ze persoonlijk te ontmoeten en met ze uit te wisselen 
en bewonder hun tentoongestelde kunstwerken waaronder schilderijen, 
tekeningen, textielkunst, fotografische kunst, videoprojecties, keramiek, brons, 
hout, stenen en stalen sculpturen.  

Dit maal zijn er behoorlijk wat deelnemende kunstenaars en muzikanten van 
Nederlandse of Belgische bodem. Linda Roffel doet mee, zij exposeert prachtige 
schilderijen van vrouwen, Nanon Morsink woont sinds 1,5 jaar in Competa en werkt 
in mixed media. Ze presenteert o.a. een gebreid meisje... Miet Baeten is een 
getalenteerde Belgische, al vele jaren wonend en werkend in het natuurpark bij 
Competa, haar modeltekeningen op oud-uitziend papier zijn bijzonder en doen 
kwetsbaar aan. Anouk Slegers woont in Marbella en exposeert zowel in Nederland 
als in Spanje. Ze deed enige jaren geleden mee en betovert de kijker met haar 
wonderlijke en raadselachtige, dromerige voorstellingen. De Spaanse 
beeldhouwster Paz Sanz maakt krachtige Afrikaanse vrouwfiguren in klei. Ze is een 
kunstenares van naam in Nederland en Duitsland, en woont sinds kort in de buurt 
van Valencia. De Belgische Simone Claes exposeert haar ‘snuisterijen’ en Luc 
Huijbregts zet zeer sterke beelden neer vol zeggingskracht, ze zijn gemaakt van 
hout en brons. Lieuwke Loth exposeert al langere tijd in deze regio, o.a. 
permanent in de Galeria Luz de la Vida in Competa, en ook elders a/d kust was 
haar werk al te zien. Ze presenteert bronzen, gelaser-sneden staalobjecten en 
tekeningen. Mariska Luts is een Nederlandse fotografe. Ze presenteert ongrijpbare 
landschappen vol stilte en weemoed.  Het mooie and dit evenment is dat al deze 
kunstenaars erbij zijn, en dat u ze dus ook kunt ontmoeten en met ze uit kan 
wisselen.  
Zangeres Anne Vrij uit Salares treed op zaterdag en woensdag middag op, 
professioneel trompettist Peter Kox treedt ook op zaterdag middag en laat 
heerlijke jazzy, loungy klanken horen op het centrale plein. 

We zijn verheugd dit jaar nieuwe activiteiten aan te kondigen! Op zaterdagochtend 
is er een meditatieceremonie. Op zondagmiddag wordt u uitgenodigd voor het 
beluisteren van een verhaal, begeleid door klanken. En dit keer verwelkomt de Art 
Walk 4 Nederlandse studenten van de Arnhemse Theaterschool! De 'Art-Walkers' 
zullen bewegen in de straten van Cómpeta en het dorp onderdompelen in creatieve 



sferen. Laat je meeslepen door positieve energie en sta open voor nieuwe 
ontmoetingen! En bij dit alles is er ook nog eens elke dag een aanbod van 
uitzonderlijke live muziek!  
Het dorp heeft vele charmante en goede overnachtingsmogelijkheden en goede 
restaurants, een nachtje boeken kan zeker de moeite waard zijn!  

Het evenement wordt voor de 6de achtereenvolgende keer georganiseerd door de 
Nederlandse kunstenares en galeriehoudster Lieuwke Loth en een team van 
betrokken vrijwilligers.  
We heten je van harte welkom om Cómpeta te bezoeken en een top-dag uit te 
beleven!  

Meer informatie vindt u op www.artcompeta.com  
www.facebook.com/artcompeta 
Instagram: artwalkcompeta 

Za. 20/4, Zo 21/4, Di 23/4, Woe 24/4  
Let op Maandag 22/4 is er geen Art Walk dag


