Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Fijne feestdagen namens
Kunstpodium T!
Bij Kunstpodium T hebben de kerstbellen
al geklonken tijdens 'Wintermarkt', de
eerste Apprentice/ Master expositie van
het seizoen. Wat ons betreft is de
kersttoon gezet en wij wensen u ook hele
fijne feestdagen toe!

Expositie Apprentice
Master #2: Paul Segers
Apprentices Jacco Borggreve, Jannes
Bürkner, Tina Jeranko en Paul Nieboer
openen samen met hun Master Paul
Segers het tweede Apprentice/Master
project van het seizoen. De opening vindt
plaats op donderdag 7 februari van 20.00
tot 23.00.
Daarna zal de expositie blijven staan tot en
met zondag 3 maart 2019.
U bent van harte welkom om de opening
bij te wonen of de tentoonstelling op onze
reguliere openingstijden te bezoeken!

Mastertalk
Paul Segers gaat voorafgaand aan de
Apprentice/ Master expositie met een
moderator in gesprek over zijn werk.
Het interview wordt op 7 februari van
16.30 tot 17.30 gehouden in Museum De
Pont. Voertaal: Nederlands. Toegang voor
de Mastertalk is gratis; entree voor het
museum is voor eigen rekening.

Show me more info

Eindexpositie de
Nieuwe Vincent
Samen met Vincents
Tekenlokaal organiseert Kunstpodium T
het talentenproject ‘de Nieuwe Vincent’.
Jong Brabants tekentalent wordt tijdens dit
project aangemoedigd hun werk tentoon te
stellen.
Tijdens de besloten opening van de
expositie afgelopen zondag 16 december,
werd Jannis Veenstra (13)door een
deskundige jury gekozen als de Nieuwe
Vincenten won daarmee de Jan Naaijkens
Junior prijs van het Noord-Brabants
Genootschap.
De jury was onder de indruk van de
kwaliteit van de 14 deelnemers en
herkende bij Jannis een eigenheid, een
grote maak kracht en de durf om los te
laten en verwachten dat hij daar veel mee
zal bereiken.

Interview Master Cindy
Moorman
Cindy Moorman is in het voorjaar van 2018
Master geweest bij Kunstpodium T tijdens
het Apprentice/ Master project.
Voor het 10 jarig jubileum van
Kunstpodium T schreef zij de performance
Het Wij en de Objecten. Wij spraken haar
hierover.
"Het was niet de eerste keer dat ik een
performance schreef, maar het was voor
mij een heel ander proces..."

Lees het interview hier

De expositie is vrijdag 21, zaterdag 22 en
zondag 23 december te zien bij
Kunstpodium T.

Goed voornemen?
Raadpleeg ARTpart!
Heb jij een goed voornemen om je
kunstpraktijk beter invulling te geven, die
gewilde subsidie binnen te halen? Maak
dan alvast een afspraak met onze
helpdesk ARTpart voor het nieuwe jaar!

Afsluiting 10 jaar
Kunstpodium T

What can {ARTpart} do for
you?

Klusjeswonder gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar iemand
die tussen de exposities door ons kan
helpen met allerhande klusjes. De
expositie ruimtes houden we graag netjes
en daarvoor moet af en toe wat geklust
worden. Lijkt het je leuk om betrokken te
zijn en af en toe wat tijd aan Kunstpodium
T te spenderen? Mail ons dan!
Contact@kunstpodium-t.com

Op zondag 9 december waren de winnaars
van de performance 'Het Wij en de
Objecten' te gast bij Kunstpodium T.
Zij wonnen een diner voor hun winnende
formatie met de performance geschreven
door Cindy Moorman. Midden in de
expositie Wintermarkt AMP#1 kwamen zij
weer even samen en hebben ze heerlijk
gegeten.
Bekijk de foto's HIER!

Laatste noot:
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.

Wanneer kan ik de exposities
bekijken?

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

Open during exhibitions
Friday - Sunday 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.

