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Kunstpodium T te gast
bij Cultureel Cafe
Join the pARTy! 10 jaar
Kunstpodium T
Kunstpodium T bestaat 10 jaar en dat
vieren wij groots! Op zondag 29 april vanaf
15.00 trappen wij het jubileumseizoen af
met een gezellige dag in ons pand in de
Noordstraat. Tijdens deze middag
presenteren wij een bijzondere
performance die speciaal voor het jubileum
is samengesteld door Cindy Moorman, een
van onze meesters van dit Apprentice
Masterseizoen. Ook kun je duiken in de
geschiedenis van Kunstpodium T over de
afgelopen tien jaar en zien wat wij nog
meer gaan doen deze zomer om ons
tienjarig bestaan te vieren. Kom je ook?

Voorafgaand aan onze Jubileum Kick Off
later die dag, is Kunstpodium T op zondag
29 april te gast bij het Cultureel Café
Tilburg. Deze vindt plaats bij Cinecitta van
12.00 tot 14.00. Jaarmeester voor komend
seizoen Danielle Lemaire en twee
apprentices zullen samen met directeur
Klaartje Esch vertellen over Kunstpodium T
en ons programma. Kom ook en laat je
verrassen!

Meer informatie

Kom je ook?

Het Wij en de Objecten:
Performance door Cindy
Moorman

Listening to the Masses:
Expositie #11

Speciaal voor ons tienjarig bestaan schreef
kunstenares Cindy Moorman een speciale
performance voor Kunstpodium T, getiteld
‘Het Wij en de Objecten’. In de
performance zullen menselijke formaties
gemaakt worden in de vorm van
geometrische figuren. Deze zal tijdens
onze activiteiten diverse malen met publiek
worden opgevoerd. De groep die per dag
de beste performance uitvoert, zal tot
dagwinnaar worden uitgeroepen en een
prijs ontvangen. Aan het einde van ons
seizoen zal de beste groep performers als
winnaar worden uitgeroepen: zij winnen
een diner in Kunstpodium T met Cindy
Moorman!

Donderdag 3 mei om 20.00 openen wij
onze nieuwe expositie in het Apprentice
Master-project: Listening to the Masses.
Meester Abner Preis exposeert met
apprentices Melissa Downing en Sjel
Musters. Kom je ook naar de opening?

Are you listening?

Meer over Cindy Moorman

High Voltage: Expositie
#10
Afgelopen week opende de expositie 'High
Voltage: Moments of Clarity in the Studio'
in TAC Eindhoven. Michiel Hogenboom,
Tessa van Helden, Sam Hersbach en Ryan
Heath exposeren van donderdag 19 april
tot en met zondag 13 mei.

Meer informatie

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.

