Wim Borst - Ceramics
Nieuwsbrief oktober 2018
OMZIEN NAAR NU| Kunstlijnen, tijden en grenzen
Kunstlijn Haarlem
Zaterdag 3 en zondag 4 november
De Hoofdwacht, Grote Markt, Haarlem
Op zaterdag 3 en zondag 4 november bent u van harte welkom in
De Hoofdwacht, het historische pand uit ca. 1250 op de Grote Markt 17.

De exposanten zijn:
Wim Borst – keramiek/porselein
Jeannette de Bruin - schilderijen
Kees Juffermans - objecten
Svitlana Mikheienko - schilderijen
Rosita van Wingerden - sieraden

Borders Series, 2018, porselein, 13x13x13, 9x9x9cm

Wij laten tijdens de Kunstlijn werk zien in De Hoofdwacht.
In de Tademakamer is een gezamenlijke thema presentatie te zien onder
de titel ‘13x13’. 13x13cm is het formaat van de 17e -eeuwse tegels in de
schouw van de Tademakamer en is onze interpretatie van het algemene
thema van de Kunstlijn.
Een aantal objecten uit die serie zijn ontworpen met een speciaal doel
[OMZIEN NAAR NU| Kunstlijnen, tijden en grenzen]………
Ik zie u graag in De Hoofdwacht
De Hoofdwacht
Grote Markt 17, 2011 RC Haarlem,
zat. 3 en zo. 4 november
11.00 tot 17.00 uur.

Ledententoonstelling De Vishal 2018

‘HET ATELIER’
2 t/m 11 november 2018
‘Het Atelier’ is een gevarieerde verkooptentoonstelling van leden van de
kunstenaarsvereniging De Vishal. De expositie is ingericht met een foto
van het atelier van de kunstenaar en een werk.

Cube Series 39, 2017
keramiek,
wandobject 31x31xd15cm

Kunstenaarsvereniging De Vishal
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem
www.devishal.nl

Centrale tentoonstelling van de Kunstlijn Haarlem
27 oktober t/m 17 november 2017
Kunst Centrum Haarlem
Hier is een overzichtstentoonstelling van de deelnemende kunstenaars
Gedempte Oude gracht 117-121
www.kunstcentrum-haarlem.nl
Alle informatie over de Kunstlijn Haarlem 2018 zoals locaties, plattegrond e.d.
vindt u op www.kunstlijnhaarlem.nl
U bent van harte uitgenodigd om deze aankondiging naar andere kunstliefhebbers door te sturen.
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dit per email laten weten.
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