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Een initiatief van KunstPost

Een inspirerende, creatieve
broedplaats & vergaderlookatie
LOOkatie364 is een maatschappelijke broedplaats
en geeft maatschappelijk initiatief ruimte.
Ben je kunstenaar, heb je een creatief bedrijf,
ben je een sociaal-maatschappelijke
organisatie en/of is je activiteit gericht
op Haagse Hout en haar bewoners?
Dan biedt LOOkatie364 je de ruimte.

Ons aanbod
Atelierruimte voor kunstenaars;
Expositieruimte om jouw werk
zichtbaar te maken;
Workshopruimte voor 10 tot 14
personen aan tafel;
Werkplekken voor sociaal/
maatschappelijke initiatieven;
Vergaderruimte voor groepen tot
ca. 50 personen aan tafel en max. 70
tot 80 personen in theater opstelling;
Yogastudio voor groepen tot
ca. 15 personen.

Zowel de vergaderruimte,
workshopruimte, expositie
ruimte als ook de yoga
studio zijn per uur te huur.
Dus heb je een idee en
zoek je hiervoor ruimte?
Kom v
 rijblijvend kijken.
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Expositieruimte

Vergaderruimte

In onze expositieruimte
maken we kunst zichtbaar
van bij KunstPost aange
sloten kunstenaars en van
mensen die deze ruimte
huren. Daarnaast maken
we ook werk zichtbaar van
buurtgerichte projecten
zoals dat van leerlingen
van basisscholen die deel
namen aan een KunstPost
Educatieproject. We laten
u graag zien welke moge
lijkheden LOOkatie364 u te
bieden heeft!

Workshopruimte
Wij staan op LOOkatie364 voor
u klaar om u te verwelkomen!

Yogastudio

Educatie

maakt kunst zichtbaar

KunstPost biedt aan
scholen en instellingen
een op maat gemaakt
educatieproject aan
waarbij zelf kunst maken
en elkaar ontmoeten
centraal staan.

LOOkatie364 is een initiatief van Stichting KunstPost. Kunst
Post is in 2008 opgericht om kunst in en uit stadsdeel Haag
se Hout zichtbaar te maken en een eigen plek te bieden. Dit
doen we door kunstenaars atelierruimte te bieden, het werk
van de aangesloten kunstenaars op verschillende manieren
zichtbaar te maken en door het organiseren van projecten in
de wijk Mariahoeve, zoals de Bouwspeelplaats Mariahoeve.
Daarnaast is KunstPost een van de organisatoren van het
Kamermuziekfestival Haagse Hout.

Waar?
LOOkatie364 is centraal gelegen in de Haagse wijk Mariahoeve en is gevestigd in
winkelcentrum Mariahoeve. Onze ingang bevindt zich tussen de achterkant van
de nieuwe Blokker en R
 estaurant Waterloo in.
Openbaar vervoer: Tram 6 stopt voor de deur (halte Vlamenburg).
NS Station Den Haag Mariahoeve: met Tram 6 (halte Vlamenburg) of 10 min.lopen.

Meer weten?
Kijk op LOOkatie364.nl of neem contact op met onze beheerder John Ritfeld via:

Telefoon: 06-4617 7784 E-mail: LOOkatie364@kunstpost.nl

www.lookatie364.nl

Design: lenshape.nl

ADRES: LOOkatie364, Het Kleine Loo 364, 2592 CK Den Haag.

