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Join the Reunion!
Van vrijdag 14 september tot en met
zondag 14 oktober vindt in Kunstpodium T
de expositie 'Join the Reunion' plaats. Alle
deelnemers van het Apprentice Masterproject van de afgelopen tien jaar zijn
uitgenodigd om een werk tentoon te stellen
wat resulteert in een bijzonder eclectische
tentoonstelling.

Day of the Young Artist
Kunstpodium T presenteert in
samenwerking met Museum de Pont in
Tilburg een nieuwe editie van de Day of
the Young Artist. De volgende editie vindt
plaats op maandag 24 september in
Museum de Pont te Tilburg.
Kom ook om meerdere gesprekken,
discussies, workshops en lezingen bij te
wonen over onderwerpen die de jonge
kunstenaar aangaan. Er zullen bijdragen
plaatsvinden van o.a.: Mister Motley, Dutch
Art Institute, Gastatelier Leo XIII, Het
Instituut, Mondriaan Fonds, The Artist &
the Others, Cultuur+Ondernemen, Jan
Hoek, Joram Kraaijeveld, Menno de
Nooijer, Vlaplif, Agnes Momirski, Sema
Bekirovic, Ole Nieling, Niels Post en meer!

Meer info over deze expo
FINISSAGE
Op zondag 14 oktober vindt tijdens de
laatste dag van de expositie de feestelijke
finissage plaats. U bent van 15.00 tot
20.00 bij Kunstpodium T welkom om ons
jubileumseizoen af te sluiten, een drankje
te nuttigen, performances mee te maken
en het werk te zien van vele bijzondere
kunstenaars.
STUUR JE WERK IN!
Heb jij je aangemeld voor de expositie?
Vergeet niet je werk dan uiterlijk 26
augustus bij Kunstpodium T af te leveren
of het per post te verzenden. Voor meer
info, mail naar party@kunstpodium-t.com
Heb je in het verleden deelgenomen aan
het Apprentice Masterproject en wil je toch
nog deelnemen? Meld je dan hier aan uiterlijk zondag 19 augustus!

Bestel je tickets!

Wil jij meehelpen tijdens de Day of the
Young Artist? Wij zijn op zoek naar
vrijwilligers die deze dag willen meehelpen!
Interesse? Stuur ons een mailtje voor meer
info naar contact@kunstpodium-t.com!

Meld je aan!

Dwalerij
Op zondag 26 augustus vindt de volgende
editie van de Dwalerij plaats: de leuke
zondagsmarkt in het Dwaalgebied van
Tilburg. Ook bij Kunstpodium T ben je
welkom om van 10.00 tot 15.00 de
expositie 'Season Highlights' bekijken.

Nieuw seizoen
Apprentice Master
Achter de schermen zijn wij hard aan de
slag om het elfde seizoen van het
Apprentice Master-programma vorm te
geven. In het najaar start een nieuwe
groep getalenteerde, net-afgestudeerde
kunstenaars aan het project. Wij houden je
door middel van onze nieuwsbrief en
sociale mediakanalen op de hoogte!

Lees meer over het project

Meer informatie

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

Openingstijden zomerexpositie
Zaterdag 13.00 - 17.00
Dwalerijen (zondag) 10.00 - 15.00

contact@kunstpodium-t.com
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.

