UITNODIGING
FEESTELIJKE OPENING EXPOSITIE ‘EYE-CANDY 7’

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de feestelijke
opening van expositie ‘EYE-CANDY 7’ bij ‘Atelier
expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaan’ in het
centrum van het Brabantse Roosendaal.
Op zondagmiddag 15 maart om 14.00 uur is de officiële opening van
deze bijzondere expositie.
De opening wordt verricht door Jeroen Hageman en Gül Tevkir van
D66.
Jeroen Hageman is sinds 2011 lid van Provinciale Staten, provincie
Noord-Brabant voor D66 en Lid van de ‘Commissie voor Cultuur en
Samenleving Noord-Brabant’.
Gül Tevkir is kandidaat Statenlid Provinciale Staten Noord-Brabant en
staat op nummer 10 van de lijst van D66 Noord-Brabant.
Na de opening leiden de aanwezige exposanten u graag langs hun
werk en zullen desgevraagd graag uitleg geven over hun
geëxposeerde kunstwerken.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ‘Pretty Good Girl’, een
eigen-wijs duo dat bestaat uit singer/songwriter Jeanine van der
Stouw-Stam en drummer Hugo Snel. De twee kennen elkaar van een
aantal eerdere projecten en zijn stevig geworteld in de Hoekse
Waardse Lowlands. Ze brengen een repertoire van zelf geschreven
liedjes en goed gekozen covers.
Expositie ‘EYE-CANDY 7’ biedt de bezoeker een mooie diversiteit, met
bijzondere kunstwerken van dertien talentvolle kunstenaars,
gepresenteerd op 1150m2.
Te bewonderen zijn: stenen en houten sculpturen, 3D-mozaïek,
Chinese waterverf op rijstpapier, 3D kunstwerken uit staal in
combinatie met glas, keramiek en schilderijen in diverse stijlen.

De exposanten zijn:
Rick Lelieveld - www.rick-lelieveld.nl (schilderijen)
Peter Vial - www.petervial.nl (3D-mozaïek)
Marijke Ardon - www.marijkeardon.nl (schilderijen)
Erika Stanley – www.arterika.com (schilderijen en 3D-objecten)
Frans Kegels - www.franskegels.com ( 3D staal&glas)
Bart Ensing - www.deverbeelding-online.nl (houten sculpturen)
Loes Müller - www.kunstuitdepolder.nl (3D in lood en keramiek)
Adrienne Kusters - www.adriennekusters.nl (chinese waterverf op
rijstpapier)
Ineke Duyndam - www.inekeschilderijen.nl (schilderijen)
Patrick Cornelis - www.patrickcornelis.nl (stenen sculpturen)
Sylvia Verhoeven - www.sylvia-verhoeven.nl (stenen sculpturen)
John Sprengers - www.johnsprengers.nl (schilderijen)
Anita Ammerlaan – www.anitaammerlaan.com (schilderijen)
Bekijk de YouTube-impressie van deze expositie: Klik hier
Uiteraard schenken wij op 15 maart een lekker drankje.
Op zaterdag 7 maart, zondag 8 maart en zaterdag 14 maart is er al
een ‘preview’ van deze expositie mogelijk van 12:00 tot 17:00.
U kunt expositie ‘EYE-CANDY 7’ bezoeken tot en met 31 mei 2015.
Zondag 15 maart kunt u gratis parkeren op de Emiel van Loonpark
parkeerplaats op z’on 150 meter van onze ruimte.

Atelier expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaan
Markt 39
4701 PB Roosendaal(nb)
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur, of
op afspraak via info@anitaammerlaan.com
www.anitaammerlaan.com
www.facebook.com/AtelierExpositieruimteKunstenaarAnitaAmmer
laan
www.twitter.com/AnitaAmmerlaan

