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"Klein maar Fijn"
"Klein maar Fijn"
U was van ons bij Galerie Montulet gewend dat we het evenement GAAF! (Gouda Annual Art
Fair) tweemaal jaarlijks organiseren, nl in een Primavera editie rond het begin van de lente en
een Autunno editie rond het begin van de herfst. Omdat de galerie sinds enige tijd twee locaties
heeft hebben we besloten om de najaarseditie te vervangen door een ander nieuw
kunstevenement dat luistert naar de naam "Klein maar Fijn", waarbij de nadruk ligt op kleinere
kunstwerken qua maat maar wel tot in perfectie uitgevoerd.
Dit evenement start dit jaar op zondag 23 september en vindt plaats in de Haagse locatie van
Galerie Montulet op Noordeinde 156. Bij de start van het evenement zal zoals gebruikelijk in de
middag een drankje worden geschonken.
"Small but Fine"
Galerie Montulet used to organize the event GAAF! (Gouda Annual Art Fair) twice a year, in a
Primavera edition around the beginning of spring and an Autunno edition around the beginning
of autumn. Because the gallery has had two locations now for some time, we decided to replace
the autumn edition with another new art event that listens to the name "Small but Fine", with the
emphasis on smaller pieces of art in terms of size but, as allways, executed to perfection.
This event starts this year on Sunday 23 September and will take place in the Hague location of
Galerie Montulet at Noordeinde 156. At the start of the event a drink will be served as usual.

Anouk de Groot, "Alter Ego"

Gabriel Gressie, "Flowerpower"

bronze

oil on panel, 14 x 14 cm

Coren Geus, "Vis op donkerblauwe vaas"

Yvon van Wordragen, "Kiekeboe"

oil on panel, 35 x 35cm

bronze, 18 x 10cm

Maurice den Boer, "The Running start"

Marcel Witte, "Struggle"

bronze, 42cm

acrylic on canvas, 50 x 50cm

Henk Jan Sanderman, "eendje op wit - eendje op zwart"
oil on panel, 13 x 18 + 13 x 18cm

Peter Pel, "De sprong"

Jan Teunissen, "Kersen in wit schaaltje"

bronze, 23cm

oil on panel, 18 x 24cm

Jos de Wit, "Tin"

Yun Xie, "Girl with Rose"

oil on panel, 18 x 24cm

Ceramic Glazed, 25.3x8x6cm

Heidi von Faber, "Suiker lepeltjes"
acrylic on canvas, 3x. 24 x 18 cm

Chris Gadiot, "Winterkoninkje op ambertak"

Marlies Heere, "Blikje stroopwafels"

bronze

oil on panel, 18 x 30 cm

Mylene de Kleijn, "Kerkuil"

Emelie Jegerings, "goudvis"

oil on canvas, 23 x 23 cm

mixed media on plexiglass, 15 x 15 cm

Nanda Hoep, "At a Glaze"

Gerreke van Veen, "Vogelboek"

oil on canvas, 50 x 50 cm

ceramics

Jos Rijff, "Slowfood, MacTurtle"

Marc Langer, "Norderney 3"

acrylic on panel, 30 x 30 cm

acrylic on linen, 50 x 50 cm

Marc van der Zwet, "Hollandse roodborst"

Wout Wachtmeester, "Winterkoninkje"

oil on oak panel, 14.0 x 19.6 cm

acrylic on panel

Marcel Witte, "Multicultural"
Het complete veertigluik (alle doekjes samen) kan als een geheel aangeschaft worden. Maar ook kan elk doekje afzonderlijk worden
aangekocht. Ieder doekje is acryl op canvas en 15 x 25 cm groot.
The forty panels can be purchased as a whole. But each birdhouse can also be purchased separately. All the paintings are acrylic on
canvas and measure 15 x 25 cm.

Nieuw in de galeries van Galerie Montulet
New in the galleries of Galerie Montulet

De spiegelingen van Jacqueline Kasemier

De landschappen van Nico Hoogland

oil on panel, 122 x 90 cm

acrylic on panel, 80 x 60 cm

De openingstijden op de locatie Hoge Gouwe 115 in Gouda zijn donderdag t/m zondag 12.00 17.30 uur en op het Noordeinde 156 in Den Haag maandag t/m zondag 12.00 17.30 uur Buiten
deze dagen en tijden kunt u ook op afspraak beide locaties van Galerie Montulet bezoeken via
info@galeriemontulet.nl of +31(6)28523672
The opening hours at the Hoge Gouwe 115 location Gouda are Thursday to Sunday 12.00 17.30 o'clock and at the location Noordeinde 156 in The Hague Monday to Sunday 12.00-17.30
o'clock. Outside these days and times you can also visit both locations of Galerie Montulet via
info@galeriemontulet.nl or +31 (6) 28523672
For a complete overview of the collections created by the various artists at Gallery Montulet
visit www.galeriemontulet.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@galeriemontulet.nl toe aan uw adresboek.

