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Bekijk de webversie

NU TE ZIEN

Kunstpodium T open!
Joepie, we zijn weer open! We kijken
ernaar uit je weer te mogen
ontvangen. Onze openingstijden blijven
hetzelfde: vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00. Reserveren vóór bezoek
blijft verplicht – dus wil je komen? Mail of
bel ons minimaal 24u voor je bezoek! Dit
doe je via contact@kunstpodium-t.com of
06-3982 5649.

Expositie '24x24' verlengd
t/m 29 november • Kunstpodium T
Onze huidige expositie 24x24 moest helaas
twee weken haar deuren sluiten. Om te
zorgen dat je toch nog een keertje kunt
komen kijken, zijn we een week langer
geopend! Je bent tot en met zondag 29
november welkom om het werk van de 24
kunstenaars te bekijken, die in augustus elk
een uur een interventie deden in de
Tilburgse openbare ruimte.

VERWACHT

Deelnemende kunstenaars:
• Sigrid Calon

• Lenny van Gent

• Marinke Marcelis

• Hein van Duppen

• Thomas Koevoets. • Roy van Wezenbeek
• Eva Hoonhout

• Johanna Mitomi

• OGColtrane

• Myriam Gras

• Vince Donders

• Zsa Zsa Hessels

• Lisa van Sorge

• Jeroen Schampers

• Jesse Fischer

• Bas Kaufmann

• Robert Lombarts

• Renée van Trier

• Rob Moonen

• Slow Movies

• Jasper van Aarle

• Bas van den Hurk,
Jochem van Laarhoven

en Bo Stokkermans

Nieuwe expositie:
'Artists of Color'
3 - 20 december • vitrines Kunstpodium T
gecureerd door Maria Heerkens
ONLINE OPENING:
donderdag 3 december 2020
• 18.30 livestream • 19.30 Zoom •
Op donderdag 3 december openen wij onze
nieuwe expostie 'Artists of Color'. Vier
gekleurde makers tonen de veelzijdigheid
van hun eigen cultuur in hun werk. Hoe
positioneren zij zich anno 2020, een jaar
getekend door de #blacklivesmatterdemonstraties, in de samenleving? Hoe
ervaren zij hun plek in de huidige
maatschappij? En vooral: hoe ervaren zij het
makerschap als gekleurde kunstenaars? Via
de media textiel, schilderkunst, fotografie en
film onderzoeken zij hun eigen etnische
identiteit, om zo een geluid van acceptatie
en inclusie uit te dragen.
Dit is een expositie die via de vitrines aan
de straatzijde 24 uur per dag te bekijken is.
Wij zijn uiteraard ook geopend op afspraak:
stuur dan een mailtje naar
contact@kunstpodium-t.com of bel ons.
De opening op donderdag 3
december vindt digitaal plaats en is voor
iedereen toegankelijk. Om 18.30 geven we
je een live rondleiding via onze Facebook;
waarbij de kunstenaars en curator iets
vertellen over de expositie en de
kunstwerken. Om 19.30 zetten we de
opening verder via Zoom voor een
inhoudelijke Q&A-borrel. Iedereen is
welkom om met ons te praten over dit
onderwerp!

#nietonderdezaaglijn
Via onze sociale media deelden we de
afgelopen week de actie 'Niet onder de
Zaaglijn' - een oproep aan de minister om
het budget voor presentatie-instellingen
blijvend te verhogen. Op maandag 23
november vond het debat hierover in Den
Haag plaats.
Het Mondriaan Fonds - het landelijke fonds
voor beeldende kunst - kende een positieve
beoordeling toe aan 14 instellingen, maar
omdat het geld op was belandde hun
aanvraag in de prullenbak. Door deze
instellingen ook te ondersteunen, wordt de
hummuslaag van de Nederlandse
kunstwereld blijvend versterkt en verrijkt!

Bookmark alvast onze Facebook-pagina en
zet de Zoom-link in je agenda!

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!
Manon van Beek, oud-stagiaire en vrijwilliger
"Van februari tot en met juli heb ik stage
gelopen bij Kunstpodium T. Gedurende mijn
stageperiode ben ik ook vrijwilliger
geworden om in het culturele werkveld bezig
te zijn. Op dit moment studeer ik Kunst en
Economie aan de HKU. Na mijn afstuderen
wil ik kunstgeschiedenis gaan studeren aan
de universiteit in Utrecht. In mijn vrije tijd hou
ik mij graag bezig met tekenen en
schilderen. Ik heb vanaf kleins af aan al een
liefde voor beeldende kunst. Mijn oma had
een hele kamer vol met knutsel- en
schilderspullen waar ik van alles kon maken,
een echt walhalla. Ook bezochten we samen
vaak musea. Ik voelde me vanaf mijn eerste
dag bij Kunstpodium T dan ook meteen op
mijn plek. Alles is bij Kunstpodium T open.
Wat er ook gebeurt, je kunt jezelf zijn!"

Wil jij ook deel uitmaken van ons onmisbare,
diverse team van vrijwilligers? Of misschien
ben je wel op zoek naar een leuke
stageplek? Stuur dan eens een mailtje en
kom kennis maken!

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Landelijk Cultuurdebat

KOP zoekt vrijwilligers

Open Call MAKE

Op maandag 8 februari 2021

KOP Breda is op zoek naar

Werkplaats Make Eindhoven

vindt in de LocHal ‘Het

vrijwilligers met een passie

(voormalig Beeldenstorm

landelijk cultuurdebat’ plaats.

voor kunst. Hulp is welkom bij

Daglicht) stelt werkperiodes

Dit debat is in het kader van

de opbouw van exposities,

van 60 dagen open voor

de landelijke verkiezingen.

als suppoost, help een

makers die de mogelijkheden

Afhankelijk van de

handje mee in de KOPshop

van alle werkplaatsen

coronamaatregelen is het

of leg een van de

(grafisch, glas en metaal)

debat ter plekke of digitaal te

kunstprojecten vast. Kom jij

willen verkennen. Wil jij

volgen. ‘Het landelijk

graag in contact met toffe

beschikken over de

cultuurdebat’ wordt

makers en wil je kennis en

werkplaatsen, budget voor

georganiseerd door De Kunst

ervaring opdoen in de wereld

materiaal, een honorarium en

van Brabant, Kunsten ’92,

van kunst en design? Zit je

instructie en ondersteuning

Directieoverleg Kunst- en

boordevol toffe ideeën of ben

van onze adviseurs

Cultuureducatie Brabant,

je benieuwd naar alle

krijgen? Deadline is 1

Kunstloc en Bibliotheek

mogelijkheden? Mail dan

december 2020!

Midden-Brabant.

naar mail@kop.nu!

Meer informatie
Meer informatie

Open Call Raam Maar

Meer informatie

Residentie Greylight
Projects

Kunstinitiatief RAAM MAAR

Open Call The TAC-tab
TAC Eindhoven won dit jaar

Rotterdam is op zoek naar

Greylight Projects lanceert

de Eindhovense Cultuurprijs.

nieuw talent! Alle werken

een open call voor een

Dit geld steken ze terug in

moeten in essentie tekening

residentie-periode van twee

hun makers! Makers uit

zijn - media kunnen varieren

maanden (maart en april

Eindhoven of anders

van potlood, grafiet, aquarel

2021) in Heerlen, voor

verbonden aan TAC kunnen

etc. - en geproduceerd in de

makers actief in de Euregio.

hun projectaanvraag delen

afgelopen 2 maanden.

De residentie richt zich vooral

met TAC, met daarin: je

Eindproduct is een reeks van

op artistiek onderzoek en

naam, projecttitel en korte

9 verticale A5-tekeningen als

minder op productie. Ben jij

beschriving, verbinding met

raampresentatie. Deadline is

gevestigd in de Euregio als

TAC of Eindhoven, waar je

18 december.

kunstenaar? Aanmelden kan

het geld voor in wil zetten en

tot en met 15 januari 2021!

je website of portfolio.

Meer informatie
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.

