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Laatste maand Apprentice Master en veel meer!
Beste lezer,
Mei is alweer de laatste maand met openingen van het Apprentice Master seizoen 2017/2018!
Maar met nog drie AM-exposities die geopend worden, twee lopende AM-exposities en een
expositie die in PARK wordt georganiseerd, is het nog zeker geen komkommertijd. Hieronder
kunt u lezen wat er deze maand allemaal te zien en te doen is in en rondom Kunstpodium T.
Wij zien u graag terug in mei!

Opening Apprentice
Master #8

Opening 'Promising' in
PARK
PARK organiseert de expositie 'Promising',
waarbij zeven talenten van de afgelopen
tien jaar Kunstpodium T zijn geselecteerd
om in hun pand te exposeren. Op zaterdag
19 mei wordt de expositie geopend - komt
u ook?

De volgende Apprentice Master-expositie
opent op donderdag 17 mei in TAC,
Eindhoven. Meester Jochem Rotteveel
presenteert zijn werk samen met
apprentices Lieve Rutte, Anestis Ioannou
en Demi Levy.
Komt u ook op de opening op 17 mei om
20.00?

Meer informatie

Oproep oudapprentices en
meesters!

Meer informatie

Heb jij in het verleden meegedaan met een
Leerling/Meester- of Apprentice/Masterexpositie van Kunstpodium T? Dan
nodigen we jou uit om mee te doen met
onze reünie-expositie in het kader van ons
tienjarig bestaan! Bekijk snel de website
voor meer informatie!

Join the reunion!

Opening ACTITUD:
AMP #12
Op donderdag 24 mei opent expositie 12 in
het Apprentice Master-seizoen 2017/2018,
ditmaal op gastlocatie Expoplu in
Nijmegen. Meester Danielle Lemaire
exposeert met apprentices Ana Peres
Valdes, Brais Romero Fernandez, Henna
Nerg en Kayleigh Smetsers. U bent van
harte welkom!

Mastertalk met Cindy
Moorman
De vierde en laatste Master Talk van het
Apprentice Master seizoen 2017/2018 zal
plaatsvinden op donderdag 31 mei 2018 in
Museum de Pont. Entree is gratis!
(Foto door Najiba Brakkee.)

Meer informatie

Meer informatie

Terugblik 'Join the
pARTy'!

High Voltage: tot en
met 13 mei
De expositie 'High Voltage', Apprentice
Master expo #10, is deze week nog te zien
in TAC in Eindhoven. Daarna bent u op 17
mei welkom om alweer de volgende expo
in TAC te openen!

Op zondag 29 april trapten wij ons
jubileumseizoen af met een feestelijke
middag in ons pand. Hierbij werd de
performance 'Het Wij en de Objecten',
geschreven door Cindy Moorman, maar
liefst vier keer opgevoerd met het
aanwezige publiek!
Op de hoogte blijven van onze festiviteiten
of de foto's van de performances bekijken?
Word lid van onze Facebook-groep Join
the pARTy!

Facebookgroep Join the
pARTy!

Bekijk de foto's

SAVE THE DATE:
Datum volgende performance:
dinsdag 29 mei - Pecha Kucha Tilburg
Op dinsdagavond 29 mei 2018 vindt de
tweemaandelijkse Pecha Kucha Tilburg
plaats in theater De NWE Vorst.
Kunstpodium T zal deze avond aanwezig
zijn om een introductie te geven over
onszelf en ons tienjarig bestaan dat wij in
2018 vieren. U bent van harte welkom!

Crowdfunding Tamar
Frank: 20 jaar Lightspace

Expositie 'Listening to
the Masses'
De expositie is tot en met zondag 20 mei
te zien bij Kunstpodium T met werk van
Abner Preis, Melissa Downing en Sjel
Musters.

Tamar Frank is al twintig jaar actief als
kunstenares en was in januari 2018
meester van de Apprentice Mastertentoonstelling 'Spatial Perspectives'. Om
haar twintigjarige kunstpraktijk te vieren,
brengt zij via crowdfunding een bijzonder
boek uit, alsook een aantal unieke
multiples waarvan zij eerder een protype
tentoonstelde in Kunstpodium T!

Steun de campagne!

Meer informatie

Openingsuren tijdens
feestdagen in mei
Wij zijn geopend op Eerste Pinksterdag
(zondag 20 mei). Dit is tevens de laatste
dag van de expositie 'Listening to the
Masses'. Op Tweede Pinksterdag
(maandag 21 mei) zijn wij gesloten. De
overige dagen hanteren wij onze gewone
openingstijden (tijdens exposities):
- Donderdag 17-21u
- Vrijdag 13-17u
- Zaterdag 13-17u
- Zondag 13-17u

Kunstvraag? {ARTpart}!
Ben je kunststudent en zit je met je handen
in het haar over je afstudeerpresentatie?
Of zit je al een aantal jaar in het vak maar
loop je tegen bepaalde dingen aan? Wij
helpen je graag verder en laten je zien wat
mogelijk is of brengen je in contact met de
'missing links'!

Wat kan {ARTpart} voor jou
doen?

Meer bezoekersinformatie

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open during exhibitions
Thursday 17-21h
Friday - Sunday 13-17h

contact@kunstpodium-t.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@kunstpodium-t.com toe aan uw adresboek.

