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Genomineerden Jan
Naaijkensprijs bekend!
De Jan Naaijkensprijs wordt sinds 1982
jaarlijks uitgereikt door het Noordbrabants
Genootschap als prijs voor Brabants
kunsttalent. Sinds 2014 sluiten zij aan bij
het Apprentice Master project van
Kunstpodium T.
In de expositie ‘Season Highlights’ zijn vier
apprentices van het tiende
Apprentice/Master-seizoen uitgenodigd om
in Kunstpodium T een kleine
solopresentatie te maken. Deze expositie
zal gedurende de zomer te zien zijn.

Opening Season
Highlights
De expositie wordt geopend op zaterdag
23 juni vanaf 20.00 bij Kunstpodium T in
Tilburg. Deze avond zal een onafhankelijke
jury een van de genomineerden uitroepen
tot de winnaar van de Jan Naaijkensprijs.
Daarna is de tentoonstelling op zaterdagen
en op afspraak te bezoeken tot en met 25
augustus.

Meer informatie

Over de Jan Naaijkensprijs

Sam Hersbach (1995) studeerde aan de
HKU te Utrecht. Hij nam deel aan expositie
#10 in het Apprentice/Master-seizoen:
‘High Voltage’, in TAC te Eindhoven.

Volgende datum
performance

Yoel Pytowski (1986) studeerde aan
kunstacademie LUCA in Brussel. Hij nam
deel aan expositie #5 in het
Apprentice/Master-seizoen: ‘On the
Border’, in Concordia te Enschede.

Op zondag 17 juni is het de laatste dag
dat de tentoonstelling ‘The I and the
Others’ in Kunstpodium T te zien is. We
sluiten de expositie feestelijk af door de
performance ‘Het Wij en de Objecten’,
geschreven door Cindy Moorman,
tweemaal met publiek op te voeren deze
dag. Cindy is meester van de huidige
expositie.
De performance zal om 14.00 en 16.00
worden opgevoerd. De expositie is open
van 13.00 tot 17.00.

Meer informatie

Bekijk meer foto's van de
performance

Carla Lavin (1994) studeerde aan de
Nottingham Trent University in het
Verenigd Koninkrijk. Ze nam deel aan
expositie #13 in het Apprentice/Masterseizoen: ‘The I and the Others’, in
Kunstpodium T te Tilburg.

Sjel Musters (1992) studeerde aan de
Willem de Kooning Academie in
Rotterdam. Hij nam deel aan expositie #11
in het Apprentice/Master-seizoen:
‘Listening to the Masses’, in Kunstpodium
T te Tilburg.

#AMP12 ACTITUD:
Laatste weekend
De tentoonstelling 'Apprentice Master expo
#12: ACTITUD' in Expoplu Nijmegen is dit
weekend voor het laatst te zien. Bezoek de
expositie met werken van Danielle
Lemaire, Kayleigh Smetsers, Brais
Romero Fernandez, Ana Perez Valdes en
Henna Nerg tot en met zondag 10 juni.

Meer over ACTITUD

#AMP13: The I and the
Others
De performatieve expositie 'The I and the
Others' opende op donderdag 31 mei bij
Kunstpodium T. De kunstenaars voerden
allemaal een bijzondere performance uit,
waarvan de restanten en uitwerkingen nog
tot en met zondag 17 juni te zien zijn bij
Kunstpodium T!

Meer informatie

Oproep oud-meesters
en -apprentices!
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!

Promising: expositie in
PARK
De expositie 'Promising', waarbij zeven
oud-apprentices van Kunstpodium T hun
werk tonen, is tot en met zondag 24 juni in
PARK te zien.

Join the Reunion!

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open tijdens exposities (tenzij anders vermeld)
Donderdag 17-21h
Vrijdag - Zondag 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.

