Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Oktober 2018

Finissage Join the
Reunion: 14 oktober

Terugblik Day of the
Young Artist 2018

Op zondag 14 oktober sluiten wij onze
jubileumexpositie 'Join the Reunion: 10
Jaar Kunstpodium T' af met een feestelijke
finissage. U bent van harte welkom om
tussen 15.00 en 18.00 de expositie nog
een laatste keer te bezoeken. Tevens
vinden er diverse performances plaats en
zijn vele kunstenaars aanwezig.

Op maandag 24 september vond de vierde
editie van de Day of the Young Artist
plaats. We mogen terugblikken op een
leerzame, inspirerende en bijna
uitverkochte dag! Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de foto's.

Bekijk de aftermovie

Finissage Join the Reunion
Locatie: Kunstpodium T, Tilburg
Zondag 14 oktober 15.00 - 18.00
Gratis entree

Meer over de expo &
deelnemende kunstenaars

Terugblik Kick Off
Week 2018

De Roze Sokkel te gast
bij Kunstpodium T
Kunstcollectief De Roze Sokkel zal na
afloop van de expositie 'Join the Reunion'
exposeren bij Kunstpodium T. Zij toveren
het pand om in een tijdelijke woonkamer
annex atelier, waar dingen continu
veranderen en waar kunst altijd aanwezig
is. Aan het einde van hun overname wordt
dit afgesloten met een finissage. Hierover
later meer!

Afgelopen week ging Kunstpodium T van
maandag 24 tot en met vrijdag 28
september met haar nieuwe apprentices
en masters op pad langs diverse culturele
instellingen om ze kennis met elkaar en
het culturele veld te laten maken. Het was
een supertoffe week waarbij Tilburg,
Oisterwijk, Eindhoven en Den Haag
bezocht zijn. Wij zien ernaar uit om de
apprentices aan de gang te laten bij de
start van het nieuwe seizoen Apprentice
Master!

De Roze Sokkel op Facebook

Winnaar performance
'Het Wij en de Objecten'

Save the date: eerste
opening Apprentice
Master 2018/2019
Op donderdagavond 29 november opent
onze eerste expositie van het nieuwe
seizoen Apprentice Master. Schrijf alvast
de datum op - wij zien je graag deze avond
terug!

Donderdagen gesloten
Per direct is Kunstpodium T voortaan op
donderdagavond gesloten. U kunt de
exposities nog op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 bezoeken.
Onze openingen blijven wel doorgaans
plaatsvinden op donderdagavonden.

De cirkel, uitgevoerd op 29 april bij
Kunstpodium T, is tot winnaar uitgeroepen
voor de performance 'Het Wij en de
Objecten', geschreven door Cindy
Moorman voor het tienjarig bestaan van
Kunstpodium T! Uit elke groep die de
performance dit jaar heeft uitgevoerd is
een winnaar gekozen die een diner met
Cindy in Kunstpodium T wint. Ook hangt
de foto in de expositie 'Join the Reunion',
dus de winnaars maken tevens deel uit
van een echte tentoonstelling!

Meer over de performance

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
Vrijdag t/m zaterdag 13-17u

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.

