Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief november 2018

Start Apprentice Master
seizoen 2018/2019
Op donderdag 29 november opent de
eerste expositie van het elfde Apprentice
Master seizoen. De kunstenaars Maarten
Bel, Wessel Verrijt, Vitória Aquino, Emma
van Doorn en Pieter Chanterie exposeren
gezamenlijk in een expositie in
Kunstpodium T. Opening op donderdag 28
nov vanaf 20.00, te zien tot en met zondag
9 december 2018.

De Roze Sokkel: update
uit de huiskamer
De Roze Sokkel is twee weken geleden
ingetrokken in Kunstpodium T. Niet alleen
de expositieruimte is helemaal
omgetoverd; ook de barruimte en tuin
ademen 'roze sokkel'. Tot nu toe hangt er
al werk van onder anderen Piet Dieleman
(foto), Nina van de Ven, Eleye
Boerenkamps en Dakota Havard.
SAVE THE DATES
Vrijdag 16 november organiseert De
Roze Sokkel een Poetry Night in
Kunstpodium T in samenwerking met
PoetryCircle013. Kom je ook? Vanaf 20.00
ben je welkom!

Bekijk meer informatie

Schrijf meteen het weekend van 23 tot en
met 25 november in je agenda om het
eindresultaat van de overname door De
Roze Sokkel bij Kunstpodium T te zien!
Wil je meedoen met het toffe project van
De Roze Sokkel? Lees hieronder meer om
contact op te nemen!
Hou je van kunst, lijkt het je het leuk om
bezoekers te woord te staan en heb je
minimaal 1 à 2 dagdelen per maand tijd op
donderdagavond, zaterdag of zondag?
Kunstpodium T zoekt op korte termijn een
aantal extra gastheren en gastvrouwen om
het vrijwilligersteam te komen versterken.
Meer info en aanmelden kan via
linda@kunstpodium-t.com.

Ik wil meer info!

Meer info over De Roze Sokkel
bij Kunstpodium T

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.

