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Welkom!

Wat een jaar! Als nieuwe voorzitter zit ik hier met een hoofd vol leuke initiatieve en nog altijd geen groen
licht om er in te vliegen. Maar dit wil niet zeggen dat we niet aan jullie denken dus een hartelijk welkom
aan al onze nieuwe en bestaande leden! We weten dat het voorbije jaar alles behalve normaal was. We
zijn amper kunnen samenkomen en hebben leuke plannen en uitstappen in het water zien vallen. Toch
willen we jullie een hart onder de riem steken met het volgende aan te kondigen.

Buitenschilderen

De voorlopige corona-regels laten het ons toe
om samen te komen met 10 personen in de buitenlucht. Graag willen we jullie dus uitnodigen
om samen te komen schilderen in de natuur onder voorbehoud van het weer, natuurlijk...
Op zondag 30 mei van 11 tot 16 uur
in De Maten
Samenkomst aan de parking tegenover de
Slagmolen (Slagmolenweg 76 in Genk).

Groepstentoonstelling

Verder willen we jullie alvast meedelen dat onze
jaarlijkse tentoonstelling geboekt staat in The
Gallery van vrijdag 29 oktober tot zondag 21
november!
We hebben al leuke ideeën voor het thema en
we zijn de manier van inschrijven nog aan het
bekijken. We houden jullie zeker op de hoogt
dus vergeet niet af en toe je e-mail te checken
voor meer info of om je in te schrijven!

Oproep van The Gallery

Zoals jullie weten lopen er het hele jaar door
knappe tentoonstellingen in the Gallery. Als er
tentoonstellingen zijn die door The Gallery zélf
georganiseerd worden, is het soms moeilijk om
voldoende permanentie te voorzien. Vandaar
deze oproep:
Heb je vrije tijd die vrijwillig kan of wil inzetten in
een leuk team, contacteer dan zeker The Gallery... dan belandt je in een groep medewerkers
aan wie af en toe een concrete vraag voor permanentie wordt gesteld.
Stuur een mailtje naar: info@the-gallery.be

De website

Onze website zal tegen september in een nieu
wer jasje gestoken worden, we zijn er achter de
schermen druk mee bezig dus hou het het zeker
in de gaten. Je kan er uiteraard nog altijd terecht
voor meer informatie.
www.kunstenarij.be

@kunstenarij
@the_gallery_genk
www.kunstenarij.be

