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10 jaar Kunstpodium T:
Join the pARTy!
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?

Waar is dat feestje?

Opening High Voltage:
Apprentice Master expo
#10
Op donderdag 19 april opent de expositie
'Apprentice Master #10: High Voltage;
Moments of clarity in the studio' in TAC,
Eindhoven. Je bent van harte welkom om
de opening te bezoeken!

Toon me meer info

Oproep voor oudapprentices en oudmasters!
In september organiseren wij als afsluiting
van het jubileumseizoen een reünieexpositie van 10 jaar Kunstpodium T. Heb
jij meegedaan met het Leerling/Meester- of
Apprentice/Masterproject? Geef je dan op,
ook als je niet meer praktiserend
kunstenaar bent. We sturen je dan meer
details!

Mail ons!

'Promising': Expositie in
PARK
Met de tentoonstelling Promising staat
PARK stil bij het tienjarige bestaan van
Kunstpodium T en het langlopende
Apprentice Master project. Uit de lijst van
ongeveer vijfhonderd deelnemers
selecteerde PARK zeven veelbelovende
jonge kunstenaars en biedt ze een
podium. Deze expositie opent op zaterdag
19 mei om 16.00 uur bij PARK in Tilburg.
Daarna is de expositie te zien van zondag
20 mei tot en met zondag 24 juni.

Meer informatie

Kunstpodium T te gast
bij Cultureel Cafe
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

Website PARK

Oproep: Deelnemers
performance

Vooraankondiging:
Apprentice Master
expo #11
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het
weer is het alweer mei, en dat betekent dat
de volgende expositie bij Kunstpodium T
van het Apprentice Master-programma zal
worden geopend! Op 3 mei opent de
expositie met meester Abner Preis en
apprentices Melissa Downing en Sjel
Musters.

Op zondag 29 april tijdens de opening van
ons jubileumseizoen gaan wij een speciale
nieuwe performance uitvoeren, gemaakt
door kunstenares Cindy Moorman (tevens
meester van expo #13 van dit seizoen). Wil
je meedoen met deze bijzondere
performance? Speciale ervaring is niet
vereist!

Mail ons!

Meer informatie

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open tijdens exposities:
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.

