Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

NU TE ZIEN

VERWACHT

AMP #1: Why dwell in the
blue mountain?
De eerste Apprentice Master expo begint
in maart bij Witte Rook

AMP #3: Uncontrollable? /
Too Soon to Tell
Apprentice Master expo #3
Besloten residentie bij Kunstpodium T
De estafette-expo is gebaseerd op het
idee dat alles wat de voorganger doet blijft
staan. Zo wordt benadrukt dat je geen
invloed hebt op dat wat vóór je is geweest,
maar dat je voort moet bouwen op het
verleden. Hierbij worden ook onderling
berichten en instructies voor elkaar achter
gelaten.

Nadat deze expositie vanwege de lockdown
niet door kon gaan in januari, zullen
Apprentices Larissa Schepers, Arthur
Dufoor, Krijn Kroes en Maya Berkhof samen
met Master Riette Wanders exposeren
van 10 maart tot en met 4 april bij Witte
Rook in Breda. De opening zal in besloten
kring plaatsvinden.
Witte Rook in Breda is een kunstplatform
waar Kunstpodium T regelmatig mee
samenwerkt. Samen met TAC in Eindhoven
zijn deze drie partijen ook verbonden in de
TalentHub Inversie. In het verleden
presenteerde Witte Rook de expositie en
werkperiode van Jan Naaijkensprizewinnaar Yoel Pytowski en heeft een groot
aantal (oud-) Apprentices deelgenomen aan
hun residentie!

Elke dag rond 10.00 livestreamen de
kunstenaars hun proces vanuit onze
expositieruimte.

Volg de livestream hier

Wentelteefjes #07
Mo|nu|mentum website live
Apprentice Master expo #2
De tentoonstelling Mo|nu|mentum van Maud
Faassen, Britt van den Boogaard, Tycho van
Zomeren en Christy Westhovens, begeleid
door Roland Schimmel, sloot op zondag 28
februari haar deuren met een besloten
finissage en werkbespreking.
De resultaten van hun samenwerking zijn
vanaf nu te bekijken op de bijbehorende
website. Via monumentum.online kun je de
expositie nog eens op je gemakje digitaal
bekijken en meer te weten komen over de
kunstenaars.
Foto door Django van Ardenne

Bezoek de website

Gesloten voor publiek
Wegens de verlengde lockdown blijft Kunstpodium
T voor publiek gesloten tot en met 15 maart. Er is
wel een lichtpuntje: bij de volgende expo
verwelkomen we graag weer wat mensen! Natuurlijk
worden hierbij de regels rondom corona volledig
nageleefd. Zie onze site voor bezoekmogelijkheden.

Meet the Team!
"Ik ben Amber Schaaf, 24 jaar en woon in
Tilburg. Ik ben sinds begin februari één van
de stagiaires van Kunstpodium T. Ik ben
momenteel bezig met mijn afstudeerjaar aan
de opleiding Communicatie. Tijdens mijn
stage bij kunstpodium T hoop ik mijn
communicatievaardigheden toe te kunnen
passen op de kunstsector. Ik hou me hier
voornamelijk bezig met de communicatie en
marketing. Naast het meewerken in het
bedrijf, zal ik me dit half jaar ook bezig
houden met het schrijven van een scriptie
waarin ik het veiligheidsbeleid zal
onderzoeken en uitwerken. De kunstsector
is een sector die mij enorm aanspreekt en
ben daarom ook super trots onderdeel te
mogen zijn van het Kunstpodium T team."

Wentelteefjes presenteert hun 7e editie
bij Kunstpodium T
•18 maart t/m 4 april •
Wentelteefjes is een collectief dat is
opgericht in 2016 door vier Arnhemse
kunstenaars. In samenwerking met de
deelnemers worden feestelijke,
interdisciplinaire exposities gecreëerd
waarin experiment en verbinding voorop
staan. Dankzij het nomadische karakter van
het collectief kwam de naam: ‘Wentelteefjes’
tot stand. Door het wentelen van locatie naar
locatie onderhoudt het collectief flexibiliteit
en vrijblijvendheid.
Deze zevende editie duikt Wentelteefjes op
met een primeur bij Kunstpodium T in
Tilburg met het werk van drie opkomende
kunstenaars: Sander van Noort, WONNE en
Zwaantje Kurpershoek.
Wentelteefjes heeft deze jonge makers
geselecteerd omdat bij hen allen een
gedrevenheid te vinden is om de grenzen en
overlappingen tussen realiteit en de
associatie te ontleden. Vol verwondering kun
je in hun studies speelse narratieven zien
ontstaan, waarbij alledaagse figuren en
connecties met verbeelding opduiken. Hier
en daar zorgt de kinderlijke wereld, vol
wezens en monsterachtige figuren, voor
verrassing. Ingetogen of uitdagend; allen
vertellen zij in verschillende sculpturen over
hun beleving.

We laten je graag kennis maken met onze
nieuwe stagiaires! Volgende nieuwsbrief
stellen we onze derde stagiaire aan je
voor: Suzanne de Groot.

Leuk nieuws: sinds januari 2021 is Kunstpodium T officieel geregistreerd als culturele ANBIstichting. Dit maakt het gunstig om aan Kunstpodium T te schenken. Interesse in het
ondersteunen van startende kunstenaars? Neem contact met ons op!

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Slechts één termijn Impulssubsidie 2021

Open Call: AnnAtopiA

Ook in 2021 kan er door partijen met een
ontwikkelambitie een beroep worden gedaan
op het impulsgeldenprogramma van
Provincie Noord-Brabant. Er is dit jaar
slechts één indientermijn voor de subsidie
impulsgelden. Deze vindt plaats van 6 t/m 11
april.

Ben jij kunstenaar, schrijver of performer en
wil je creëren in een oase van rust? Dan is
een werkperiode bij AnnAtopiA (BaarleNassau, Noord- Brabant) perfect voor jou.
Dien nu je plan in - uiterlijk 30 maart via
info@annatopia.nu

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.

