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Day of the Young
Artist: tickets in de
verkoop!
Goed nieuws – de Day of the Young Artist
keert terug op maandag 24 september
2018! Deze dag vindt van 11.00 tot 18.00
plaats in Museum de Pont in Tilburg. Het
precieze programma wordt snel bekend
gemaakt.
Kaartjes kosten 15 euro per stuk en zijn te
koop via de link hieronder.

Day of the Young Artist
zoekt vrijwilligers!
Wil jij ons helpen met de organisatie van
de Day of the Young Artist op maandag 24
september? Stuur ons snel een mailtje
naar contact@kunstpodium-t.com voor
meer info en aanmelden!

Stuur ons een mailtje
Koop een kaartje

Kunstpodium T zoekt...
In september vangt de kick-off week aan
van het nieuwe Apprentice Masterseizoen. Met de groep nieuwe apprentices
gaan wij langs diverse inspirerende
kunstplekken door Nederland. Hiervoor zijn
wij op zoek naar chauffeurs die met enkele
jonge kunstenaars een toertje willen
maken langs diverse inspirerende plekken
in en rondom Brabant! De week vindt
plaats van maandag 24 september tot
vrijdag 28 september. Alleen halen en
brengen mag, maar je mag ook met ons
mee op bezoek! Laat ons weten of je één
of meerdere dagen kan en of je in bezit
bent van eigen auto. Mail ons!

Kunstenaar (m/v) zoekt
bed
Heb jij nog een bedje vrij voor wat jonge
kunstenaars? Van maandag 24 t/m vrijdag
28 september heeft Kunstpodium T weer
introductieweek voor de jonge kunstenaars
die deel gaan nemen aan het Apprentice
Master project. We zoeken voor hen een
slaapplaats gedurende die week. Dus heb
je nog een plekje vrij, meld je aan!

Stuur ons een mailtje!

Stuur ons een mailtje!

Dwalerij: 26 augustus

'Season Highlights': tot
26 augustus
De laatste expositie van het Apprentice
Master-seizoen 2017/2018, voordat we
weer met volle moed aan het elfde seizoen
gaan beginnen in oktober... 'Season
Highlights' bezoek je tot en met zondag 26
augustus in Kunstpodium T. Met werk van
Carla Lavin, Sam Hersbach, Yoel Pytowski
en Sjel Musters.

Wanneer kan ik langskomen?

Op zondag 26 augustus is het weer tijd
voor de volgende Dwalerij - de leukste
zondagsmarkt van Tilburg die de
Noordstraat en Nieuwlandstraat omtovert
in een walhalla van ontdekking. Kom je
deze dag ook de tentoonstelling Season
Highlights bezoeken? Of misschien heb je
wel zin om mee te doen met de
performance 'Het Wij en de Objecten'! We
zijn deze dag open van 10.00 tot 15.00!

Dwaal rond op de site

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.

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open tijdens exposities
Donderdag 17-21h
Vrijdag - Zondag 13-17h
Zomerexpositie geopend op zaterdagen en op afspraak

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.

