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Apprentice Master expo
#1: Maarten Bel (meester)

De Roze Sokkel gaat
bivakkeren in Kunstpodium T
Één maand lang (van 19 oktober tot en
met 24 november) gaan de organisatoren
van De Roze Sokkel doorbrengen in
Kunstpodium T. Wonen, werken, leven,
experimenteren en de liefde voor kunst
delen. Daarnaast worden er deze maand
verschillende evenementen georganiseerd
omtrent kunst, film, poëzie, muziek
e.d. Kunstpodium T dient deze maand niet
alleen als thuisbasis voor De Roze Sokkel,
– zij zijn namelijk de flauwste niet – en
willen deze ruimte en tijd graag delen met
JOU!
Zoek je een podium voor je kunstwerk? Wil
je ‘De Roze Sokkel’ woonkamer aankleden
met een van je kunstwerken? Een
workshop geven? Een nachtje blijven
slapen? Heb je een idee wat je wilt
uitwerken, maar geen ruimte? Heb je een
goed boek? Een goeie LP? Wil je koken
voor je vrienden en voor ‘De Roze
Sokkel’? Wil je een van je kunstwerken te
koop aanbieden? Of heb je hulp nodig bij
het realiseren van een van je ideeën? Ben
je zomaar toevallig in de buurt? Twijfel dan
vooral niet en kom langs voor een kop
koffie of een biertje.
De Roze Sokkel ontvangt je graag.
Bel, sms, app, dm, pm of mail:
0631323873 / 0629608415
derozesokkel@gmail.com
www.instagram.com/derozesokkel
www.facebook.com/derozesokkel

De eerste expositie van het elfde seizoen
van het Apprentice Master programma
vangt aan op donderdag 29 november
2018. Tijdens deze tentoonstelling
exposeren apprentices Vitória Aquino,
Wessel Verrijt, Emma van Doorn en Pieter
Chanterie samen met meester Maarten
Bel. De tentoonstelling zal plaatsvinden
vanaf donderdag 29 november tot en met
zondag 9 december 2018 bij Kunstpodium
T. De opening vindt plaats op donderdag
29 november van 20.00 tot 23.00.

Meer info over de expo

Eindexpo De Nieuwe
Vincent - december 2018
De Nieuwe Vincent, het programma voor
jonge tekentalenten tussen 10 en 14 jaar,
is in september aangevangen. Een aantal
jonge creatievelingen gaat workshops en
excursies volgen, waarbij ze een portfolio
opbouwen dat van 16 tot 23 december te
zien is bij Kunstpodium T.

Meer informatie
Meer over de take-over

Terugblik 10 jaar
Kunstpodium T
Met de finissage van ons expositie 'Join
the Reunion' afgelopen zondag is het
tienjarig jubileumseizoen officieel
afgesloten. Kunstpodium T kijkt terug op
een aantal toffe maanden, waarbij twee
exposities georganiseerd werden en onze
eigen performance door Cindy Moorman
vele malen werd opgevoerd. Wij danken
iedereen die onze jubileumactiviteiten
heeft bezocht en Kunstpodium T de
afgelopen tien jaar een warm hart heeft
toegedragen - op naar de volgende tien
jaar!

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.

Bekijk de foto's van de
finissage

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.

