Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Kunstpodium T in 2018
In de laatste nieuwsbrief van 2018 blikken
wij graag kort terug op het afgelopen jaar.
Wat was het een prachtjaar voor ons! We
vierden ons tienjarig jubileum met een
grote reünie-expositie, een expositie in
Park en een eigen performance door Cindy
Moorman. Daarnaast vond dit jaar weer
een geslaagde editie van de Day of the
Young Artist plaats. Ook lanceerden wij
ons nieuwe project ARTpart. En tot slot
mogen wij onze vele exposities niet
vergeten! Maar liefst zeventien exposities
werden door Kunstpodium T
georganiseerd, waarvan tien bij
Kunstpodium T en zeven op andere
locaties. Graag bedanken wij alle
kunstenaars, bezoekers, subsidiegevers
en overige partijen die ons een fantastisch
jaar hebben bezorgd. Wij wensen jullie
allemaal de beste wensen voor 2019!
Team Kunstpodium T
Klaartje Esch & Linda Köke

Expositie Jump! opening 4 januari 2019
De tweede editie van Jump! gaat van start
met een expositie in Kunstpodium T. Jump!
is een talentontwikkelingsprogramma voor
jonge beeldend kunstenaars in Brabant in
samenwerking met vier Brabantse
galeries.
De expositie is van 4 januari tot en met 27
januari 2019 te zien tijdens onze reguliere
openingstijden. De opening vindt plaats op
vrijdag 7 januari vanaf 19.30.
Deelnemende kunstenaars: Guido van
Amelsfoort, Rijkers & Blonk, Tessa
Chaplin, Jeroen Duijf, Fang Mij, Remy
Neumann, Maurits Wouters, Murat Yıldız.
Deelnemende galeries: Jan van Hoof
Galerie, Galerie Nasty Alice, Luycks
Gallery, Mieke van Schaijk.
Foto door Guido van Amelsfoort.

Meer over Jump!

Jump! website

Apprentice Master expo
#2: Paul Segers

De Kunst van Brabant
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt
Brabantse kunstenaars en culturele
organisaties en behartigt hun
gemeenschappelijke belangen. Namens,
voor en met de leden is dKvB hun
spreekbuis en gesprekspartner voor en
kritische volger van de provincie NoordBrabant en de Brabantse gemeenten.
Ben jij een Brabantse maker of werk jij bij
een culturele Brabantse instelling? Lees
meer over de standpunten van dKvB of
meld je meteen aan om samen sterk te
staan in de Brabantse cultuurwereld!

De tweede expositie van het elfde seizoen
van het Apprentice Master programma
loopt van donderdag 7 februari 2019 tot en
met zondag 3 maart 2019. Met werk van
Jacco Borggreve, Jannes Bürkner, Tina
Jeranko, Paul Nieboer en Paul Segers.
Opening op 7 februari vanaf 20.00.

Bekijk het Facebook-event

Word lid!

Terugblik: De Roze
Sokkel

Mastertalk 7 februari
Voorafgaand aan de opening van de
expositie vindt een mastertalk met Paul
Segers plaats in Museum de Pont. Deze
vangt aan om 16.30. De mastertalk is
gratis; entreeticket is voor eigen rekening
(gratis met Museumkaart of We Are Publicpas).

Van 10 oktober tot en met 24 november
verbleef De Roze Sokkel in Kunstpodium
T. Tijdens hun verblijf hebben ze prachtige
werken gemaakt die ze in collaboratie met
zo’n 40 andere kunstenaars toonde tijdens
een groepsexpositie. Om je geheugen nog
even op te frissen en je onder te dompelen
in de ‘roze periode’ van Kunstpodium T,
hieronder een terugblik.
Foto en werk door Marjolein Witte.

Lees ons verslag!

Meer over de mastertalk

Terugblik: De Nieuwe
Vincent

Interview met Danielle
Lemaire
Kunstpodium T sprak met kunstenares
Danielle Lemaire, die tijdens het
Apprentice Master seizoen 2018/2019 als
jaarmeester optreedt. Wij laten jullie graag
kennis met haar maken door het
onderstaande interview te lezen!

Lees het interview hier

Tot vorig weekend kon u de expositie De
Nieuwe Vincent bezoeken bij Kunstpodium
T. Bekijk de foto's (door Maria van der
Heyden) hier!

Bekijk de foto's

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 13-17u

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.

