Nicolaas Ririmasse
Eline Veldboer
Lysanne van den Hoeven
Nicoline Buys
Puck Steinbrecher
Andy Srisawai
Eberhard Szejstecki
John Deckers
Wim van Oosterom
Marijke Blommaert
Yvonne Struys
Remco Dikken
Maggie Luitjens
Tineke Demmer
Diederik Storms
Taeke de Jong.

Galerie 10 bij 10
Dok 1a
9944 BR Nieuwolda (NL)
Ruud Brinks
Mirjana Tomic
Freddy Sofian

De galerie is open op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Ook op afspraak.
Zie ook onze website en facebook.

In 2015 bestaat Galerie 10 bij 10 vijf jaar

Deelnemende kunstenaars:

Vijf jaar, met vele verschillende vormen van kunst en
veel verschillende kunstenaars. Een lustrum is een
prachtige gelegenheid om terug te blikken. Dit doen
we door alle kunstenaars die in deze vijf jaar hebben geëxposeerd uit te nodigen om mee te werken
aan een bijzondere expositie. Ruim 40 Nederlandse
en Duitse kunstenaars hebben toegezegd om voor
deze speciale tentoonstelling iets te maken.

Bart Belonje

Om een link te vormen met de galerie hebben de
kunstenaars de opdracht gekregen om op een paneeltje van 10 bij 10 cm (zie foto’s) een werk te maken. Voor alle kunstenaars èn voor de galerie is deze
afmeting een uitdaging en het eindresultaat een verrassing. Dat al deze schilders en beeldhouwers, fotografen en andere vormgevers hieraan meedoen,
is een teken van verbondenheid met de galerie. Een
fijne en goede ervaring en zeker een stimulans om
er ook de volgende vijf jaar weer tegenaan te gaan
met mooie exposities van goede kwaliteit.
Op zondag 8 februari wordt de expositie om
15.00 uur voor het publiek geopend en vieren we
het lustrum met een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom.

Henk Lassche
Lotte Meijer
Sanne Hemmelder
Lot Brandt
Tosca van den Braak
Cora Samethini
Henk Mual
Loes Plant
Rosanne Boers
Liesbeth Sluiter
Fanny Mazure
Simon Woudwijk
Marti de Greef

De expositie duurt tot en met zondag 8 maart.

Otto Oelen

Galerie 10 bij 10

Mai Movrin

Dok 1a
9944 BR Nieuwolda (NL)
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e info@galerie10bij10.nl
i www.galerie10bij10.nl

Leo van den Herik
Jan Pekelder
Ria van Krieken

