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Activiteiten april 2019 o.a. jaarvergadering voor alle leden in ’t Oude Slot 15 april



13 leden van Kunst in het rond exposeren zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 in ’t Patronaat,
Blaarthemseweg 18, Veldhoven. Openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur op beide dagen. De
deelnemers ontvangen per mail nadere informatie.
15 april jaarvergadering voor alle leden van 19.00-21.00 in museum ’t Oude Slot, Hemelrijken 6.

Vrijwilligers gevraagd


Voor het bestuur van Kunst in het rond zoeken we 1 of 2 nieuwe bestuursleden. Afhankelijk van je
interesse kijken we in overleg op welk terrein je werkzaamheden wilt verrichten. Tijdsbesteding ca. 6
vergaderingen per jaar en ter voorbereiding van een expositie of atelierroute, afhankelijk van je
inzetbaarheid een aantal extra uren.
 Heb je geen interesse voor een bestuursfunctie en wil je wel incidentele werkzaamheden doen dan
ben je ook van harte welkom.
 ‘t Oude Slot zoekt ook vrijwilligers voor de werkgroep van de Verdieping. Het houdt in om ca. 3 x
per jaar werken te ontvangen in de Verdieping, het inrichten van de ruimte en het weer afhalen en
teruggeven aan de exposant(-en). Verder ook meedenken met ’t Oude Slot over de invulling ervan.
Heb je interesse voor bovenstaande activiteiten mail dan Marjon van Schalkwijk: grasch@kpnmail.nl

Openstelling ateliers
Het idee is dat we bij elkaar in het atelier gaan kijken. Wil je ook meedoen, laat dan een datum aan ons
weten. De volgende openstelling is op 20 maart 2019 bij Eddy Kox van 12.30 tot 15.30 uur. Adres: Groot
Terkooyen 8, Bladel. Graag van te voren opgeven wie en met hoeveel personen je komt. Via mail:
ec.kox@planet.nl

Kunst in het rond in Veldhoven Magazine
In het Veldhoven Magazine 2019 staat een artikel over Kunst in het rond.
Het magazine is gratis af te halen bij o.a.:
Jumbo Citycentrum Veldhoven - Jumbo Veldhoven Burg. van HoofflaanGemeente Veldhoven - VVV Veldhoven Wie Veldhoven - Gasterij
Dorpsgenot - Witven Strandbad - Museum 't Oude Slot

Exposities van Leden



De expositie van Hanneke Hielkema, is verlengd. Haar werk is nog
te bezichtigen in De Verdieping tot en met 14 juni.
Groepsexpositie met thema "Oud hout" in Museum 't Oude Slot Veldhoven 28 april t/m 30 juni.

Nieuwe deelnemer Kunst in het rond
Welkom Linda Versteijnen. Haar werk staat binnenkort op onze website.

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.kunstinhetrondveldhoven.nl

