NIEUWSBRIEF - STARK IN KUNST - SEPTEMBER
2018

BEKIJK DE WEBVERSIE

NIEUWE EXPOSITIE
"MEET AND GREET"
FEESTELIJKE OPENING :
ZONDAG 16 SEPTEMBER - 15.00 UUR
maak kennis met gastcurator,
tassenontwerpster èn prijswinnares
Tessa Straver en haar vrienden

TESSA STRAVER
won in december 2017 de prestigieuze
'Hester van Eeghen Leather Design
Prijs’ met haar ontwerp 'Young Royal
Grace'.
Deze koninklijke tas is als eerste in
Nederland te koop bij Stark in Kunst!
De tassen van Tessa worden
gekenmerkt door strakke,
architectonische vormen en de
combinatie van leer en metaal.
Moderne architectuur en minimale
kunst zijn de belangrijkste
inspiratiebronnen voor haar
tasontwerpen.

ZONDAG 16 SEPTEMBER OPEN
KUNSTKIJKROUTE
Elke derde zondag in de maanden
april, mei, september en oktober
openen kunstenaars en galeries hun
deuren van 13.00 tot 17.00 uur.
Veel ateliers hebben ook
gastexposanten. Naast het vertrouwde
aanbod zijn ook dit jaar weer nieuwe
deelnemers toegevoegd: zeven
kunstenaars en drie galeries.
Bij Stark In Kunst vindt op zondag 16
september de feestelijke opening van
de expositie van drie nieuwe
kunstenaars.
Maar daarnaast is er nog veel meer
mooie kunst te zien en prachtige
tassen van Nederlandse ontwerpers.
Een bezoekje waard dus!

STUDIO MALLI YORKS
MALLI YORKS
leerde tijdens zijn studie aan de Breitner
Academie in Amsterdam schalen en
vazen draaien.
Hij experimenteerde daarbij lang met
vormen en glazuren en vormde zich
daarbij een geheel eigen handschrift.
Glazuur en klei vormen een subtiele
eenheid, waarbij waarbij het een het
ander versterkt.
Studio Malii Yorks is ontstaan vanuit een
passie voor nieuwe ambachten.

JEURSEN DESIGN
is in 2012 opgericht door de broers
Matthijs en Hidde Jeursen.
Zij delen een passie voor het
bedenken, ontwerpen en maken van
originele en eigentijdse design
meubels, accessoires, lampen en
interieurs.

STARK IN KUNST

is een winkelgalerie in het
historische en culturele hart van
Amersfoort
STARK staat voor een gevarieerde
collectie van exclusieve tassen,
sjaals en keramiek van
gerenommeerde ontwerpers
elke drie maanden presenteren
andere kunstenaars en vormgevers
hun werk in de winkel

STARK IN KUNST openingstijden:
donderdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur, zondag 13.00 17.00 uur
Vanaf 1 oktober ook op woensdagmiddag geopend!
Stark in kunst • Bloemendalse Binnenpoort 12 • 3811 GD Amersfoort
Telefoon: 033-4613230 • e-mail: info@starkinkunst.nl • www.starkinkunst.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@starkinkunst.nl toe aan uw adresboek.

