Gratis toegangskaart Nationale Kunstdagen Nieuwegein; Eerste
expo als Concullega's bij Handwerk-en Quiltdagen den Bosch,
Kerstevent Kunstkado KoK III

In deze Extra Nieuwsbrief:
•

•
•

een gratis toegangskaart voor de Nationale Kunstdagen
een primeur: onze expo als Concullega's op de Handwerk-en Quiltdagen
een uitnodiging voor Kerstevent Kunstkado Kok 111 in Mechelen (België)

Gratis toegangskaart
Nationale Kunstdagen Nieuwegein
10 en 11 november
Komend weekend staat er een werk van mij op het Kunstplein bij de Nationale
Kunstdagen in Nieuwegein. Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje
te nemen!
Gratis toegangskaart
Je kunt je gratis toegangskaart (en toegangskaarten met 50% korting voor je
medebezoeker) downloaden voor de beurs
via www.kunstdagen.nl/deelnemerrelaties.
Je krijgt de toegangskaart, na het invullen van je gegevens, toegestuurd
vanuit info@kunstdagen.nl (dus niet via mijn mailadres).
Nieuwsgierig waar de expositie zich bevindt? Je vindt de plattegrond, met
daarop de locatie van het Kunstplein achter deze
link: https://www.kunstdagen.nl/NKD18_plattegrond.pdf.
za en zo 11.00 tot 17.30 uur
Beursfabriek
Symfonielaan 5
3438 EX Nieuwegein
https://kunstdagen.nl/kunstdagen/2018/

15 t/m 17 november

Eerste expo Concullega's tijdens Handwerken quiltdagen in Den Bosch
In vorige nieuwsbrieven berichtte ik je over de oprichting van onze
kunstenaarsgroep de Concullega's. Onze eerste gezamenlijke tentoonstelling
zal volgende week plaatsvinden tijdens de expositie textielkunst, onderdeel van
de Handwerk- en Quiltdagen. Kom kennismaken met mijn collega's en ons
werk, we ontmoeten je graag bij stand nr 125.
10.00 tot 17.00 uur
De Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK ‘s-Hertogenbosch
Klik op onderstaande link voor meer info. Klik verder naar exposities en we
stellen ons daar vast aan je voor.
https://handwerkenquiltdagen.nl/

7, 8 en 9 december

Uitnodiging voor Kerstevent en Kunstkado
Kunst onder de Kerstboom Kok 111
Ben je ook wel eens op zoek naar een origineel kerstkadootje? Hier kun je je
slag slaan! De onderstaande uitnodiging is voor jou!
Met hartelijke groet!
Josien

De volgende nieuwsbrief zal
in december verschijnen

Ken je iemand die ook interesse zou kunnen hebben in deze nieuwsbrief? Stuur hem
gerust door!
josien.eulderink@gmail.com
http://www.josieneulderink.nl
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