
Van: Kunst Vitamine info@kunstvitamine.nl
Onderwerp: Kunst Vitamine augustus 2021

Datum: 6 augustus 2021 om 16:13
Aan: barbarabosscher@live.nl

Bekijk deze mail via internet

Kunst Vitamine is uw maandelijks aanbevolen dosis kunst.

Elke maand ontvangt u deze nieuwsbrief met 10 kunstwerken die u kunt kopen
met minimaal 20% korting. U koopt deze kunstwerken direct bij de kunstenaar
zonder dat deze commissie af hoeft te dragen.

Hierbij ontvangt u uw dosis Kunst Vitamine voor de maand augustus.

Petra Smeenk van € 2.200
voor € 1.400

Titel: Attack
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https://mailchi.mp/kunstvitamine.nl/augustus2021?e=3b6029b849


Titel: Attack
Brons, 41 x 24 cm

Rinny Koornstra € 795
€  600

Titel: geen
Acryl op doek, 115 x 75 cm

Peter Vermeulen € 250
€ 200

Titel: Colorfull Chesnut Woodpecker

Mariska Teeuwen € 1.250
€ 975

Titel: Herinnerde geur: zachroze
Papier in glazen stolp, 47,5 x 20 x 20 cm

Mathea Boogert € 300
€ 240

Contact met Petra

Contact met Rinny
Contact met Mariska

mailto:smeenk.petra@gmail.com?subject=Attack%20-%20Kunst%20Vitamine
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Titel: Colorfull Chesnut Woodpecker
Olie op canvas, 40 x 30 cm

Barbara Bosscher € 600
€ 450

Titel: Tafel met penningkruid
Acryl, 100 x 80 cm

Joke Albers € 900
€ 450

Titel: Segura, Sambaband Maastricht
Mixed media, 100 x 80 cm

Titel: Circles of life - yellow
Acryl op doek, 40 x 30 cm 

Rosita de Vree € 600
€ 450

Titel: Clarity
Mixed media op doek, 120 x 120 cm

Jeannie Op 't Hoog € 950
€ 760

Titel: Gelaagd landschap

Contact met Peter

Contact met Barbara

Contact met Mathea

Contact met Rosita
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Titel: Gelaagd landschap
Acryl op linnen, 70 x 80 cm

Alf Kurstjens van € 230
voor € 184

Titel: geen
Steengoed klei - 30 x 60 cm

Heeft u een klik met een of enkele van de kunstwerken?
Neem dan rechtstreeks contact op met de kunstenaar.
Ook als u een ander kunstwerk (groter of kleiner bijvoorbeeld) van de
kunstenaar wilt kopen, als u meer informatie over het getoonde
kunstwerk wilt hebben of als u een bod op het getoonde werk zou
willen doen.

Copyright © 2021 De Kunst Collega's B.V., Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze e-mail als abonnee op Kunst Vitamine, omdat u als kunstliefhebber en/of Vriend van Stichting

Contact met Joke

Contact met Jeannie

Contact met Alf

mailto:joke-albers@hotmail.com?subject=Segura%2C%20Sambaband%20Maastricht%20-%20Kunst%20Vitamine
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U ontvangt deze e-mail als abonnee op Kunst Vitamine, omdat u als kunstliefhebber en/of Vriend van Stichting
Kunstweek mogelijk geïnteresseerd bent in kunstwerken met korting.  

Ons emailadres is:
info@kunstvitamine.nl

Wilt u iets wijzigen?
U kunt uw gegevens wijzigen of uw emailadres verwijderen.
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