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Day of the Young Artist mis het niet!

Winactie - kaartjes voor
Day of the Young Artist!

Maandag 24 september 2018
Museum de Pont, Tilburg
11.00 - 18.00
€15 - voertaal Engels
Nog tien nachtjes slapen en het is zover de Day of the Young Artist is terug in 2018!
Deze bijzondere dag vol lezingen,
workshops en inspiratie wil je als (jonge)
kunstenaar niet missen, dus koop snel je
kaartje via onderstaande link of bekijk het
volledige programma op onze website.

Online tijdschrift voor cultuur in Brabant
Mestmag mag twee kaarten voor de Day
of the Young Artist weggeven! Wat moet je
doen om mee te dingen?
- Like de Facebookpagina's van Mestmag
en Kunstpodium T
- Laat een reactie op hun post achter met
wie jij graag naar deze dag zou willen!
Op woensdag 19 september worden de
winnaars via Facebook bekend gemaakt!
Niet gewonnen? Dan koop je voor slechts
15 euro een kaartje via onze website!

Ja ik koop een kaartje!
Ook aanwezig op deze dag is het nieuwste
project van Kunstpodium T: ARTpart, de
helpdesk voor de (jonge) kunstenaar. Heb
jij een vraag over een bepaalde kwestie in
jouw praktijk? Kom langs bij ARTpart
tijdens de Day of the Young Artist en laat je
informeren!

Meer over ARTpart

Doe mee en win!

Finissage 'Join the
Reunion'
De expositie zal op vrijdag 14 september
geen speciaal openingsevent hebben. In
plaats daarvan vindt op de laatste dag van
de expositie, zondag 14 oktober, de
finissage plaats. U bent allemaal van harte
welkom om tussen 15.00 en 20.00 de
expositie een laatste keer te bezoeken en
de kunstenaars te spreken. Het belooft een
bijzondere middag te worden.

Meer over de finissage

Vrijwilligers gezocht!

Expositie 'Join the
Reunion' - nu open!
Vandaag opent onze nieuwe expositie 'Join
the Reunion: 10 jaar Kunstpodium T'. Over
de afgelopen tien jaar hebben ruim
achthonderd kunstenaars deelgenomen in
het Leerling/Meester of Apprentice Masterproject. Meer dan honderd kunstenaars
hebben gehoor gegeven aan de oproep
om een werk te tonen tijdens deze
bijzondere expositie.
Te zien bij Kunstpodium T van vrijdag 14
september tot en met zondag 14 oktober
tijdens reguliere openingsuren.

Meer over de expositie

Bekijk de openingsuren

Het nieuwe seizoen Apprentice Master
staat weer voor de deur en dat belooft
weer een groot aantal inspirerende en
verrassende exposities! Om deze
exposities open te houden, zijn wij op zoek
naar gastvrouwen en -heren die af en toe
de expositie willen bemannen. Interesse?
Lees meer informatie hier of stuur meteen
een e-mail!
Daarnaast zijn wij voor onze Kick Off week
(ma 24 - vr 28 sept) op zoek naar
slaapadresjes voor onze apprentices en
chauffeurs die hen enkele dagen van A
naar B willen brengen. Als tegenprestatie
nemen wij je graag mee naar diverse
inspirerende kunstplekken door heel
Nederland! Interesse of meer weten? Mail
ons!

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

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.

