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Eindexpositie De Nieuwe
Vincent

Kunstpodium T's
'Wintermarkt' geopend!

Op zondag 16 december wordt De Nieuwe
Vincent van 2018 uitgeroepen! Diverse
jonge kunsttalenten tonen het eindresultaat
van een ontdekkingstocht door de
kunstwereld en stellen hun portfolio
tentoon bij Kunstpodium T. Een jury roept
een van hen uit tot de nieuwe Vincent!
Na de opening is de expositie nog van 21
tot en met 23 december te bekijken bij
Kunstpodium T.

Op donderdagavond 29 november is de
expositie 'Wintermarkt' in Kunstpodium T
geopend. Onze kerststal is nog tot en met
9 december te bewonderen, dus kom snel
langs!
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag
van 1 tot 5.

Meer informatie

Meer over De Nieuwe Vincent

Apprentice Master expo
#2 en eerste mastertalk

Wintermarkt on tour:
next, Rotterdam!
Ben je voor 9 december niet in de
gelegenheid naar Tilburg af te reizen? Niet
gevreesd! De expositie Wintermarkt reist
namelijk door naar het Westen en zal van
21 tot en met 23 december te zien zijn in
Showroom MAMA in Rotterdam! Voor
meer informatie, houd hun website in de
gaten!

Het lijkt misschien nog ver weg, maar
schrijft u alvast donderdag 7 februari 2019
in uw agenda. Op deze dag vangt de
tweede expositie van het Apprentice
Master programma 2018/2019 aan met
master Paul Segers.
Van 16.30 tot 17.30 vindt er in Museum de
Pont te Tilburg een gratis mastertalk plaats
met Paul Segers. Hierbij wordt gesproken
over zijn kunstpraktijk. Voertaal is
Nederlands.

Meer over de expositie

Mastertalk met Paul Segers

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
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.

