Wim Borst - Ceramics

Nieuwsbrief oktober 2009

■ Kunstlijn Haarlem 2009, Atelierexpositie
■ RC Kunstlijn SALON
■ Expositie Galerie Puls Brussel
■ Kunstlijn Haarlem 2009
Kunstlijn Haarlem is al 24 jaar een begrip in Haarlem en omgeving.
Het beeldende kunstenevenement trekt jaarlijks meer dan
twintigduizend bezoekers. In het weekend van zaterdag 7 en
zondag 8 november kunt u weer een keuze maken uit meer dan
150 locaties waar kunst te zien en te koop is. Het werk wordt
getoond in solo- en groepstentoonstellingen, open ateliers, galeries,
musea en op tal van andere bijzondere plekken.
Dit jaar fungeert de monumentale Lichtfabriek in de Haarlemse
Waarderpolder als centrale ontmoetingsplaats voor kunstenaars en
bezoekers. Er is een overzichtstentoonstelling ingericht met werk
van een selectie Kunstlijn kunstenaars.
Op de website vindt u informatie over hét kunstevenement van
de regio en alle Kunstlijn locaties.
www.kunstlijnhaarlem.nl
U bent van harte uitgenodigd op de officiële opening van de 24e editie van Kunstlijn Haarlem op
vrijdag 6 november 2009 om 20.00 uur in de lichtfabriek, Minckelersweg 2, Haarlem.
Programma:
20.00 uur Performance Dolly Bellefleur
20.15 uur Opening Kunstlijn Haarlem 2009
Aansluitend feest met band optredens: 20.30 – 22.30 uur
■ Kunstlijn Haarlem 2009
Atelierexpositie zaterdag 7 en zondag 8 november
In mijn atelier wordt nieuw werk uit o.a. de ‘Rectangular Series’ geëxposeerd.
Op de woonetage is er een selectie van werk uit voorgaande series.
Ik hoop u tijdens de Kunstlijn Haarlem in mijn atelier te mogen begroeten.
Jan Bontelaan 6, Haarlem,
zaterdag 7 november 11-17 uur
zondag 8 november 11-17 uur
■ RC Kunstlijn SALON
4 t/m 8 november
J.P.Coenstraat 51-55,1972 AP IJmuiden
voor deelnemers en informatie www.rcderuimte.com
■ Expositie Galerie Puls, Brussel
t/m 14 november 2009
Wim Borst en Hugo Meert, keramiek
wo t/m zat 13.00-18.00 uur
4, Place du Châtetelain B -1050 Brussel, België
www.pulsceramics.com
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Een paar maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van komende exposities en nieuwe
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