Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief november 2018

Finissage De Roze
Sokkel: 23 november

Expositiedata Apprentice
Master 18/19 bekend!
Heuglijk nieuws - de agenda's kunnen er
weer bijgepakt worden want Kunstpodium
T presenteert de exposities van het elfde
Apprentice Master seizoen! Kijk snel op de
website voor het hele overzicht of klik op
de afbeelding om de poster te bekijken!

Bekijk het expositie-overzicht

Aan alle goede dingen komt een einde, en
zo ook aan de overname van Kunstpodium
T door De Roze Sokkel. Vijf weken lang
toverden zij samen met een hoop enorm
getalenteerde kunstenaars Kunstpodium T
om in een woonkamer die vol hangt met
kunst, waar plaatjes gedraaid worden en
waar onder het genot van een kopje koffie
op hoog niveau gediscussieerd kan
worden of met een biertje gewoon lekker
kletsen.
Op vrijdag 23 november sluit De Roze
Sokkel deze periode af met een knaller:
kunst van meer dan veertig kunstenaars,
eigen gebrouwen biertjes, eten en een
bingo. Kom je ook? Vanaf 17.00 ben je
welkom om de expo te bezoeken of om
gewoon lekker langs te komen bij
Kunstpodium T!

RSVP je suf!

Mastertalks 2018/2019 in
De Pont bekend!
Opening 'Apprentice
Master #1: Wintermarkt'
Op donderdag 29 november opent de
eerste expositie van het seizoen, met
master Maarten Bel en apprentices Wessel
Verrijt, Vitória Aquino, Emma van Doorn en
Pieter Chanterie. De opening is vanaf
20.00 bij Kunstpodium T - wij zien je graag
terug!

Met de aankondiging van het nieuwe
seizoen horen ook vier nieuwe mastertalks
die in het kader van het Apprentice Masterproject bij Museum de Pont worden
gehouden.
De eerste vindt op donderdag 7 februari
2019 plaats met kunstenaar Paul Segers.
Voor het hele overzicht neem je een kijkje
op onze website!
(foto: Mastertalk met Daan den Houter, 22
maart 2018)

Bekijk het overzicht

Meer informatie over de
expositie

{ARTpart}: ontrafel de
kunstwereld
Wist je dat Kunstpodium T in 2018 is
begonnen met het nieuwe project
ARTpart? Dit project is in het leven
geroepen om als laagdrempelig helpdesk
kunstenaars uit alle disciplines, in alle
fases van hun carrière te helpen met
allerlei vragen waarmee zij zitten.
Meer weten? Neem een kijkje op de site
en mail voor een afspraak!

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.

Lees meer over ARTpart

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open tijdens exposities
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.

