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Dag lezer!
Mogen wij even uw aandacht? In deze nieuwsbrief wijzen wij u, naast onze activiteiten, ook nog
op het feit dat op 25 mei de Europese privacywet van kracht gaat. U ontvangt deze mail omdat
u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief. Hieronder leest u wat dit voor u inhoudt.
Daarnaast loopt deze maand het tiende Apprentice Masterseizoen tot een eind. Maar niet
getreurd - tijdens de opening van de laatste expositie op donderdag 31 mei maken wij de
genomineerde apprentices bekend die het afgelopen jaar er extra uitsprongen en tijdens onze
zomerexpositie bij ons te zien zijn. Hierover later meer!
Wij zien u graag terug tijdens een van onze activiteiten!

Privacyreglement
U heeft het vast al voorbij zien komen:
vanaf 25 mei gaat de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van
kracht, in de volksmond ook wel de
Europese privacywet genoemd. Ook
Kunstpodium T heeft maatregelen
getroffen. Zo hebben wij ons
privacystatement aangepast en op onze
website gepubliceerd. Neemt u even de tijd
om deze door te lezen. U kunt u ten alle
tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief met
de link onderaan deze mail.

Lees het reglement

Mastertalk met Cindy
Moorman
Op donderdag 31 mei vindt de laatste
mastertalk van het huidige Apprentice
Master-seizoen plaats. Kunstenares Cindy
Moorman gaat in gesprek met moderator
Carolien Smit over haar kunstpraktijk.
Daarna wordt de laatste ApprenticeMastertentoonstelling (met Cindy als
meester) geopend bij Kunstpodium T. Het
gesprek vindt plaats in Museum de Pont
van 17.00 tot 18.00. De mastertalk is gratis
toegankelijk, voertaal is Nederlands.
Foto door Najiba Brakkee.

Kom je meepraten?

'The I and the Others':
expo #13
De laatste expositie in het Apprentice
Master-seizoen 2017/2018 wordt op
donderdag 31 mei geopend bij
Kunstpodium T. U bent vanaf 20.00
welkom. Meester Cindy Moorman zal
tevens een performance opvoeren tijdens
de opening. Komt u ook?

Volgende performance
'Het Wij en de
Objecten'

Tijdens de opening worden tevens de
genomineerden van de Jan Naaijkensprijs
bekend: vier apprentices van het afgelopen
seizoen worden uitgenodigd om tijdens de
zomer te exposeren bij Kunstpodium T in
de tentoonstelling 'Season Highlights'.
Houdt u eind juni vrij - meer informatie
volgt snel!

Meer over de expo 'The I and
the Others'

Cindy Moorman schreef speciaal voor het
tienjarig bestaan van Kunstpodium T de
performance 'Het Wij en de Objecten'. In
2018 zal deze diverse keren met publiek
worden opgevoerd. Lees op de website
meer over de performance en de eraan
verbonden wedstrijd!
De performance zal op de volgende data
worden gedaan:
- Dinsdag 29 mei: PechaKucha Tilburg,
theater De NWE Vorst, 20.20u.
- Zondag 17 juni: Laatste dag expositie
'The I and the Others', Kunstpodium T,
14.00 en 16.00 (expositie open tussen
13.00 en 17.00).

Meer over de performance

'Promising':
Kunstpodium T in
PARK
De expositie 'Promising', met werk van
zeven apprentices van het
Apprentice/Master-project van
Kunstpodium T, opende op zaterdag 19
mei in PARK Tilburg. Bezoek de
tentoonstelling tot en met zondag 24 juni.
Met werk van oud-apprentices Vince
Donders, Danny Foolen, Annemarie
Slobbe, Marthe van de Grift, Wouter van
der Laan, Janine van Oene en Johnny
Wiekhart.

ACTITUD: Expo #12
Gisteren opende de expostie 'ACTITUD' in
Expoplu Nijmegen, tentoonstelling nummer
twaalf van de dertien Apprentice Masterexpo's van dit seizoen. Meester Danielle
Lemaire exposeert met apprentices Henna
Nerg (Groningen), Brais Romero
Fernández (Vigo), Kayleigh Smetsers
(Rotterdam) en Ana Pérez Valdés (Vigo).
Te zien tot en met zondag 10 juni.

Meer info over de expo

Meer informatie over de expo

Bekijk de openingsfoto's

'Monuments, but not
heavy': expo #8 in TAC

Oproep oud-meesters
en -apprentices!

De tentoonstelling 'Apprentice Master expo
#8: Monuments, but not heavy' is
afgelopen week geopend in TAC
Eindhoven. Meester Jochem Rotteveel
exposeert met apprentices Demi Levy,
Anestis Ioannou en Lieve Rutte
(afgebeeld). De expositie is te zien in TAC
tot en met zondag 3 juni 2018.

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! Deze vindt in september
en oktober plaats bij Kunstpodium T. Oud
of nieuw werk, schilderij of mini-sculptuur alles mag! Bekijk snel de website voor
meer informatie!

Bekijk de openingsfoto's
Join the Reunion!

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.

