Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Augustus 2018

Day of the Young Artist
Op maandag 24 september organiseert
Kunstpodium T samen met Museum de
Pont en Mister Motley een nieuwe editie
van de Day of the Young Artist. De dag
vindt plaats in Museum de Pont Tilburg van
11.00 tot 18.00. De voertaal is Engels en
tickets kosten 15€.
Hieronder vindt u kort diverse
programmaonderdelen uitgelicht.

De 'Space for Ideas’ is de plek om
geïnspireerd en gemotiveerd te raken.
Binnen dit programmaonderdeel kun je
o.a. lezingen en groepsgesprekken
bijwonen, met gasten als Dutch Art
Institute, Gastatelier Leo XIII, Mondriaan
Fonds en Joram Kraaijeveld van Platform
BK.
In 'The Bar' vinden
kunstenaarsgesprekken
plaats die worden
uitgevoerd door en in
samenwerking met Mister
Motley. Per ronde zullen er 3 kunstenaars
aanschuiven, waaronder diverse oudmasters van het Apprentice Master Project
van Kunstpodium T. In elke ronde komen
er verschillende onderwerpen aan bod.
'The Workshop’ kenmerkt
zich door een meer
praktische aanpak en dus
zullen hier workshops
plaatsvinden. Hier zal oa.
een workshop plaatsvinden van The Artist
& The Others, waarin deelnemers leren
hoe zij over hun werk kunnen praten en
hoe je de kern van je werk goed kan
overbrengen.

Koop je kaartje!

Expositie 'Join the
Reunion: 10 jaar
Kunstpodium T'
Te zien van 14 september t/m 14 oktober
Locatie: Kunstpodium T
Finissage: zondag 14 oktober 15 - 20u
Om ons feestseizoen ter ere van ons
tienjarig bestaan af te sluiten, organiseert
Kunstpodium T een reünie-expositie in
september 2018. Iedereen die heeft
meegedaan met het Apprentice Master
project in de laatste tien jaar is uitgenodigd
om een werk in te sturen voor deze
grootste tentoonstelling. Meer dan honderd
kunstenaars hebben zich opgegeven om
een van hun werken te tonen. Een greep
uit de deelnemende kunstenaars: Iris
Bouwmeester, René Korten, Merlijn van de
Sande, Maria Gil Ulldemolins, Tyrell
Kuipers, Lisette Schumacher, Vince
Donders, Kees Koomen, Nico Thöne,
Anestis Ioannou, Niels Post, Robin Gerris,
Christiana van Lammeren, Karina Beumer
en vele anderen!

Meer informatie

Kunstpodium T zoekt
vrijwilligers!
Heb jij interesse om tijdens de Day of the
Young Artist ons te helpen? Of vind jij het
juist leuk om eens per maand onze
expositie te bemannen? Wij zijn op zoek
naar diverse vrijwilligers! Bekijk de
vacatures hier:
Day of the Young Artist
Suppoosten voor exposities
Slaapplekken tijdens Kick-Off week (2428 Sept - Tilburg e.o.)

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 t/m 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.

