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Bekijk de webversie

NU TE ZIEN

PLAN JE BEZOEK

Kunstpodium T alleen
geopend op afspraak
Kunstpodium T is vanaf donderdag 15
oktober alleen nog op afspraak te bezoeken
wegens corona. Boek je bezoek door een
mailtje te sturen of door te bellen naar +31639 82 56 49. Dit kan max. 24 uur voor je
bezoek.

Expositie 24x24
30 oktober t/m 22 november • Kunstpodium T

Vanaf vrijdag 30 oktober is onze nieuwe
expositie '24x24' te zien in onze
expositieruimtes.
In augustus dit jaar voerden vierentwintig
kunstenaars elk één interventie uit in de
publieke ruimte verspreid door heel Tilburg,
in totaal 24 uur beslaand. Deze korte, elk
een uur durende acties zijn in beeld en tekst
vastgelegd en zullen samen met enkele
fysieke kunstwerken tentoongesteld worden
bij Kunstpodium T. Onder hen zijn ook
diverse oud-Apprentices en Masters,
waaronder Vince Donders, Eva Hoonhout,
Rob Moonen en Bas van den Hurk.
Naast de expositie zijn de interventies uit
augustus ook vereeuwigd in een online
publicatie, samengesteld door de
initiatiefnemers Liza Voetman en Eef
Schoolmeesters. Deze is via de
onderstaande link te bekijken.

Nog even onze huidige maatregelen op een
rijtje:
• binnen is het dragen van een niet-medisch
mondkapje verplicht.
• handen ontsmetten of uitgebreid wassen
bij binnenkomst is verplicht.
• bij binnenkomst vul je een
contactregistratieformulier in. Deze worden
uitsluitend gebruikt in geval van besmetting
en voldoen aan onze privacyrichtlijnen.
• uiteraard houd je 1,5m afstand van
mensen buiten je eigen huishouden en ons
personeel.

Lees hier de publicatie

Maak hier je afspraak!

Meet the Team!
Wie zitten er eigenlijk aan de andere kant
van deze digitale nieuwsbrief? Wij laten jullie
de komende weken graag kennis maken
met ons team, onze vrijwilligers en onze
stagiaires!

Wil jij ook deel uitmaken van ons onmisbare,
diverse team van vrijwilligers? Stuur dan
eens een mailtje en kom kennis maken!

Hans Coolen
Klusjesman bij Kunstpodium T
“Sinds juni 2020 ben ik klusjesman bij
Kunstpodium T. Ik doe de klusjes in het pand
en zorg er voor dat de expositieruimtes in
orde zijn. Ik bouw samen met de
kunstenaars de exposities op en af en doe
alle andere voorkomende klussen. Ik vind
het leuk om kunstenaars te ontmoeten en te
kijken wat de reden is waarom zij maken wat
zij maken. Ik heb 18 jaar in de ggz gewerkt
als psychiatrisch verpleegkundige en ben
inmiddels twee jaar met pensioen. Van
oorsprong ben ik machinebankwerker,
vroeger moest je van thuis uit een opleiding
kiezen om zo snel mogelijk te gaan werken.
Ik ben heel creatief en maakte altijd van
alles. Ook heb ik mij in het verleden veel
bezig gehouden met het fotograferen van
mensen. Achteraf had ik vroeger gewoon
naar de Kunstacademie moeten gaan. Het is
dan ook geen toeval dat ik bij Kunstpodium
T ben beland.”

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Open Call: De Maker achter de Maker

Reminder: Open Call Leoprijs 2020

De Maker achter de Maker Award is een
open call waarbij beeldend kunstenaars de
uitvoerende makers van hun kunstprojecten
voor kunnen nomineren. Nomineren en
meer informatie vind je op de site van
FKAWDW.

Gastatelier Leo XIII stelt voor een periode
van vier maanden hun studio ter beschikking
in een voormalig schoolgebouw in Tilburg
voor BA- en MA-studenten van alle
kunstacademies in Nederland die in 2020
zijn afgestudeerd. Deadline is 1 november!

Meer informatie

Meer informatie

Reminder: Open Call WitteRook
Artist in Residence Witte Rook biedt
residencies voor kunstenaars tot vijf jaar na
afstuderen. We nodigen je uit om je aan te
melden voor de residency AIR binnenland,
een werkperiode van drie weken om je
praktijk te verdiepen en te verbreden.
Deadline voor aanmelden is 31 oktober!

Loop je als kunstenaar tegen dingen aan?
Of Wil jij een keertje met ons sparren over
jouw kunstproject of jouw plannen? Stuur
ons een mailtje! Meer weten wat ARTpart
voor jou als kunstenaar kan
betekenen? Neem een kijkje op de website.

Meer informatie

Meer informatie

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

contact@kunstpodium-t.com
www.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.

