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Expositie ‘100 jaar Veldhoven’ in DE VERDIEPING
Op 1 mei 2021 bestaat Veldhoven 100 jaar en dat gaat natuurlijk gevierd worden. In de aanloop naar dit
heuglijke feit verzorgt Kunst in het Rond Veldhoven in DE VERDIEPING een expositie met als thema: ‘100
jaar Veldhoven‘. In verband met de coronacrisis is de expositie helaas wederom uitgesteld tot januari
2021. Nadere informatie aan de deelnemende kunstenaars volgt zo spoedig mogelijk. Er is een plan om
alvast een indruk te geven van wat bezoekers na de opening kunnen zien. Dit door een aantal werken te
exposeren in ’t Slot, De Schalm, de bibliotheek en het gemeentehuis. Hiervoor worden door de
selectiecommissie van ’t Slot/De Verdieping een aantal werken geselecteerd. Ook hierover volgt nadere
communicatie.

Nieuwe kunstenaar
We verwelkomen een nieuwe kunstenaar bij Kunst in
het Rond: Samaneh Gharibnezhad, kunstenaar uit
Iran en woonachtig in Veldhoven sinds 2018. De
focus van haar werk ligt voornamelijk op figuratief en
surrealisme.
Een selectie van haar werk is op haar website te
vinden:
http://samaneh-art.com/

Werk van collega kunstenaars
Kijk eens op onze website waar onze kunstenaars in Coronatijd mee bezig zijn:
https://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/exp…/corona-creatief
Wil jij je werk hier ook op plaatsen mail dit dan naar info@kunstinhetrondveldhoven.nl

Atelierroute 2021
Ook de atelierroute 2020 is niet doorgegaan vanwege Corona. In het voorjaar van 2021 wordt een besluit
genomen over wanneer de atelierroute 2021 zal plaatsvinden. Naar verwachting wordt dit najaar 2021.
De boekjes voor de atelierroute 2020 zijn helaas niet gebruikt. Als er kunstenaars zijn die interesse
hebben in een aantal boekjes voor eigen gebruik, kunnen zij deze tot 1 oktober 2020 ophalen bij Clemens
Stolwijk. Bel of mail hem voor een afspraak wanneer je de boekjes komt ophalen:
clemensstolwijk@gmail.com telefoon 06-46606768

Beeldmateriaal
Voor communicatie in brede zin zoals website, facebook, persberichten etc. zijn we op zoek naar recent
beeldmateriaal. Graag dit in groot formaat met beschrijving van het werk en je naam mailen naar
Grasch@onsbrabantnet.nl

Suggesties/vragen
Stuur een mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl
Of op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/people/Kihr-Veldhoven/100014114508825

