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Beste vrienden en relaties,

Het is eindelijk zover!
Op zaterdag 5 november openen wij de nieuwe ruimte met
de groepstentoonstelling “Gallerywarming”
In de zaal, de kamer en het kabinet tonen wij werken van 24
kunstenaars. Een selectie van unieke werken en werk in
beperkte oplage.

Opening
Zaterdag 5 november, 14.00 – 19.00 uur
De officiële opening wordt om 14.30 uur verricht door
drs. Loes Meeuwisse, wethouder van Cultuur van de
gemeente Goes.

De openingstijden zijn wat verruimt zodat u meer speling
heeft in het tijdstip van uw bezoek.

Bereikbaarheid en parkeren
Op de website van de galerie vindt u informatie over de
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in de omgeving.

http://www.galerievandenberge.nl/nl-basis/nl-
informatie.html

De informatie op Google maps is ondertussen aangepast.

Gallerywarming
5 november t/m 24 december 2016
Reguliere openstelling:
Donderdag t/m zaterdag, 12.00 – 17.00 uur

Sneak preview - Multiple Jan van Munster
Jan van Munster maakte exclusief voor Gallerywarming, de
multiple ‘Swinging Uecker’, een Special Edition multiple in
een oplage van 6 exemplaren.
Tijdens Gallerywarming is het werk te koop met een korting
van ruim 60%

Jan van Munster
‘Swinging Uecker’ (2016) – Galerie van den Berge special edition
21 x 15 x 7 cm, hout, spijker, magneet, oplage 6



Uitgelicht – 3 unica in de tentoonstelling

Paul Gees
Rood-verschoven (2016)
Hpl plaat, essenhout, steen, 25 x 12 x 5,5 cm

Jus Juchtmans
Nr. 20160611 (2016), acryl op doek, 50 x 40 cm

Clary Stolte
Laminato-mono / 3 in 1 (2016), 29 x 22 cm
Tape op Hahnemüle grafisch papier met onderblad
over monoprint

Sneak preview -Inbouwkast

De komende tijd heeft Bert Frijns de beschikking over één
van de inbouwkasten van de Kamer om, naar eigen inzicht,
wisselende opstellingen maken met zijn glasobjecten.

Graag tot ziens!

Tom van den Berge & Joyce van Elzakker


