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Kunstpodium T tipt...

Kunstpodium T viert de
zomer!
Pfoe, de zomer is weer officieel begonnen!
En dat betekent komkommertijd in vele
culturele instellingen... maar niet bij
Kunstpodium T! In deze nieuwsbrief
vertellen wij over wat er deze zomer zowel
bij ons te zien en te beleven valt, alsook
tips voor andere leuke culturele uitjes in en
rondom Tilburg!
N.B. De volgende nieuwsbrief wordt over
vier weken verstuurd, op vrijdag 3
augustus.

Expositie 'Season
Highlights'
In de expositie 'Season Highlights'
exposeren vier geselecteerde apprentices
van het afgelopen seizoen van het
Apprentice Master-project. Hier vindt u
werk van Carla Lavin, Sam Hersbach, Yoel
Pytowski en Sjel Musters. Deze expositie
is tot en met zondag 26 augustus te
bewonderen bij Kunstpodium T.

PARK: Elke zomer nodigt PARK een
kunstenaar uit voor een werkperiode, die
resulteert in een expositie. Ditmaal is dit
kunstenares Marleen Kappe. Houd hun
website in de gaten voor meer informatie
over deze tentoonstelling!
Museum de Pont: Tot en met 22 juli heb je
de kans om de tentoonstelling van Rineke
Dijkstra te bezoeken. Tot eind augustus
bezoek je de expositie van Sean Scully.
De NWE Vorst: Op donderdagavond (van
12 juli t/m 16 augustus) geniet je in de tuin
van theater De NWE Vorst van de Pop-up
Cinema Zomerfilm, die je langs diverse
wereldbestemmingen brengt.
Lustwarande: tot en met zondag 23
september bezoek je de beeldenexpositie
'Hybrids', onderdeel van Lustwarande in
park de Oude Warande in Tilburg.
Fort Sabina: Tot slot een expositie iets
verder van de Tilburgse bodem: bij Fort
Sabina in Heijningen bezoek je de
expositie 'Landkunst', waaraan ook diverse
apprentices van ons deelnemen: Renée
van Oploo, Martijn Linssen en Vince
Donders.

Yoel Pytowski wint Jan
Naaijkensprijs
Tijdens de opening van de expositie
'Season Highlights' is Yoel Pytowski (LUCA
Brussel, b. 1986) uitgeroepen tot winnaar
van de Jan Naaijkensprijs. De jury schreef
over zijn werk dat het de architectuur goed
en op een originele manier gebruikt. Kom
de winnende installatie 'Untitled' bekijken in
de expositie 'Season Highlights'!

Meer over de expositie

Website Yoel Pytowski

Aangepaste
openingstijden

Join the pARTy - nieuwe
foto's!

Tijdens de zomerexpositie 'Season
Highlights' hebben wij aangepaste
openingstijden. Wij zijn open op
zaterdagen van 13.00 tot 17.00 en op
afspraak. Zo hou jij meer tijd over om een
ijsje te gaan eten of andere musea te
bezoeken!

Heb jij tijdens de Dwalerij meegedaan met
de performance 'Het Wij en de Objecten'
van Cindy Moorman? We hebben de foto's
geüpload in onze Facebookgroep 'Join the
pARTy' - neem snel een kijkje en spot
jezelf!
Niet meegedaan? Niet getreurd - op
zondag 26 augustus kun je bij de volgende
Dwalerij weer meedoen!

Meer bezoekersinformatie

Save the date: Day of
the Young Artist

Join the pARTy!

Op maandag 24 september vindt wederom
een Day of the Young Artist plaats. Schrijf
alvast de datum in je agenda en zorg dat
je deze inspirerende dag niet mist!
Informatie over het programma en de
kaartverkoop volgt snel.

U bent momenteel ingeschreven voor de
Nederlandse nieuwsbrief. Als u liever de
Engelstalige ontvangt, schrijft u zich dan
a.u.b. uit voor deze en schrijft u dan
opnieuw in voor de Engelse nieuwsbrief
hier.

Facebook-evenement

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open tijdens exposities
Donderdag 17-21h
Vrijdag - Zondag13-17h

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.

