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Winterse taferelen in Holland. Daarom in deze nieuwsbrief de warmte
van de dansvoorstelling ‘Pearl’, het zinderende licht van Lia van Leeuwen
en de zonnige kunstwerken van het kunstenaarszwartepietenspel.
Veel plezier, Henk Heijnen & Marlous Schijlen

Hans Wap exposeert dit seizoen vogelschilderijen in de schouwburg.

Kunstuitleen Gouda Regio: 35 jaar in beweging.

Pearl
Exclusief voor onze abonnees: bezoek voor een speciale
jubileumprijs de dansvoorstelling ‘Pearl’ op 18 februari in de
Goudse Schouwburg. ‘Pearl’ is de bejubelde dansvoorstelling van Ed Wubben en wordt gebracht door het Scapino
Ballet en het Combattimento Consort.
In de schouwburg kunt u tevens genieten van de expositie met werken van de kunstenaar Hans Wap. Deze tentoonstelling is verzorgd
door de kunstuitleen. In het verleden ontwierp Wap decors voor

beroemde voorstellingen van het Scapino Ballet, waaronder ‘Perfect
Skin’ en ‘The Schliemann Pieces’.
Als abonnee van de kunstuitleen betaalt u € 25,00* per persoon
(i.p.v. € 32,50). Bestel uw kaarten bij de schouwburg onder vermelding
van codenaam ‘Kunstuitleen Gouda’. (Uiteraard geldt dit aanbod niet
voor reeds gekochte plaatsbewijzen of i.c.m. andere aanbiedingen).
Meer informatie over de voorstelling: www.goudseschouwburg.nl
*exclusief € 0,60 bespreekkosten per plaatsbewijs.
Veel plezier!

Nieuwe schilderijen | Lia van Leeuwen

Aan de galeriewand een serie nieuwe schilderijen van
Lia van Leeuwen. Veel van de abstracte en kleurrijke werken vonden
de afgelopen jaren hun weg naar onze abonnees en kunstverzamelaars. Voor warmte en licht in uw huis! Meer werken aan de
galeriewand op www.kunstuitleengouda.nl

Expositie:

Een artistieke reactie op de bezuinigingen ten aanzien van kunst en
cultuur. De kunstenaars krijgen de zwarte piet toegespeeld. Nu een
expositie vol zwarte pieten. En een prachtig zwartepietenspel dat te
koop is voor € 9,50. Meer informatie: www.kunstuitleengouda.nl

Het kunstenaarszwartepietenspel

JUBILEUM
In 2012 bestaat Kunstuitleen Gouda Regio 35 jaar!
Zonder u was het nooit zover gekomen.
Daarom zullen we het komende jaar deze mijlpaal met onze
abonnees én met nieuwkomers gaan delen.
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