Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van Schilderkunst, Sculpturen en Sieraden
bij Galerie Montulet./Stay informed regarding the latest
developments in Realistic Paintings, Sculpures and
Jewelry at Gallery Montulet

Bekijk de webversie

Een nieuw jaar, nieuwe kunst, nieuwe kunstenaars en ander koninklijk
nieuws!
A new year, new art, new artists and other royal news!

"Colors of Light" 5, (detail)

"Tenderness", (detail)

Emelie Jegerings
Met groot genoegen heten we Emelie Jegerings als nieuwe exposant bij Galerie Montulet
welkom. Sinds 2012 al bij ons in the picture, tonen we vanaf heden een mooie grote collectie uit
haar fascinerende en recente oeuvre. Voor Galerie Montulet is dit ook bijzonder omdat we nu
voor het eerst op grote schaal figuratief werk op doek tonen waarin mensfiguren een prominente
rol spelen. Kom snel kijken en laat u verbazen door het effect van haar bijzondere technieken
die, gecombineerd met het rijke kleurgebruik, een geweldige dynamiek in haar werk laten
ontstaan.
overzicht

Emelie Jegerings
With great pleasure we welcome Emelie Jegerings as a new exhibitor at Galerie Montulet. Since
2012 in the picture and from now on we show a pretty large collection of her fascinating and
recent work. This is also special for Galerie Montulet because it's for the first time we show
figurative works on canvas in which human figures play a prominent role. Come check it out and
be amazed by the effect of her particular techniques that, combined with the rich colors, create a
great momentum in her work.
overview

"Memories"

"No guts, no glory"

Nieuwe beelden van Lilian Steenhuisen
Nadat een aantal van de beelden van Lilian Steenhuisen naar mooie nieuwe locaties verhuisd
zijn werd het hoog tijd voor aanvulling. We kunnen nu weer heel fraaie, soms nagelnieuwe en
soms ook laatst beschikbare, sculpturen van haar hand in de galerie tonen. Kom snel haar
bijzondere, soms grappige en soms heel aandoenlijke, taferelen in brons bewonderen.
overzicht

New sculptures by Lilian Steenhuisen
After a number of sculptures by Lilian Steenhuisen moved to beautiful new locations it was time
for replacements here at Galerie Montulet. We can now show very attractive sculptures of her
hand, some pieces brand new and some pieces last item available. Come and admire her
special, sometimes funny and sometimes very touching, scenes in bronze.
overview

"Plastic Seal"
Het nieuwste grote werk van Marcel Witte "Plastic Seal" is vanaf nu ook te zien bij Galerie
Montulet. Een op het eerste gezicht zeer kleurrijk en vrolijk ogend werk, echter wel met een
serieuze achterliggende boodschap, zoals dat vaker in Marcel's creaties het geval is.
overzicht
The latest large format work by Marcel Witte "Plastic Seal" is also now on display at Gallerie
Montulet. At first sight a very colorful and cheerful-looking work, however, with a serious
underlying message, as often is the case in Marcel's creations.
overview

"Appels in draadmandje"

"Hare"

De collectie van Heidi von Faber is aardig
uitgedund de afgelopen maand. Gelukkig
staat inmiddels alweer wat op de ezel te
drogen. En binnenkort dus eerst bij Galerie
Montulet te zien, zoals immers met al haar
nieuwe werk het geval is!
overzicht

Een flinke aanvulling ook weer van de
keramiek hazen van Christine Pike. Een leuk
en prima betaalbaar idee voor
Valentijnsdag?
overzicht

The Heidi von Faber collection is relatively
depleted in the last month. Fortunately, now
some pieces are drying on the easel, and
will be shown first, as allways, at Galerie
Montulet!
overview

A great complement in the Ceramics Hare
collection by Christine Pike. A nice and very
affordable idea for Valentine's Day?
overview

Valentijn's korting
Tot en met zondag 12 februari biedt Galerie Montulet een Valentijnskorting van liefst 15% op de
complete sieradencollectie van zo'n 30 verschillende goudsmeden die in de galerie exposeren.
www.galeriemontulet.nl
Until Sunday, February 12th, Galerie Montulet offers a Valentine discount of up to 15% on the
entire jewelry collection of about 30 different goldsmiths who exhibit in the gallery.
www.galeriemontulet.nl/en/

Koninklijk nieuws
En dan, "last but not least", groot nieuws van Galerie Montulet! Vanaf 1 april zijn wij ook 6 dagen
per week te bezoeken op een prachtige locatie aan het Noordeinde in de binnenstad van Den
Haag. Zou het iets met dat koninklijke ornament boven onze voordeur (en logo boven onze
nieuwsbrief!) te maken hebben? Voor de goede orde, beide locaties zijn dan 6 dagen per week
geopend. Alleen op maandag zijn beide locaties gesloten. We houden u op de hoogte!

Royal news
And then, "last but not least," big news from Galerie Montulet! From April 1st, we can also be
visited 6 days a week in a beautiful location at the Noordeinde in the center of The Hague.
Could it have something to do with the royal ornament above our front door (and logo above our
newsletter!)? For the record, both locations are open 6 days a week. both locations are closed
only on Monday. We will keep you posted!

Naast de bovenvermelde exposities toont Galerie Montulet, inmiddels met 500 m2 expositieoppervlak verdeeld
over twee zeer ruime verdiepingen, een zeer uitgebreide en actuele collectie hedendaags realisme van
meerdere kunstenaars. De openingstijden van Galerie Montulet zijn: Dinsdag, woensdag 13:00-17:00 uur.
donderdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur.
Zondag 13:00-17:00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u op afspraak langskomen via
info@galeriemontulet.nl
Ga voor een volledig overzicht van de werken van de diverse kunstenaars bij Galerie Montulet naar
www.galeriemontulet.nl

Gallery Montulet, now with 500 m2 exposition surface spread over two spacious floors, shows a very
comprehensive and current art-collection created by several artists. You can visit the gallery on Tuesday and
Wednesday,1PM-5PM (13:00-17:00 hrs)Thursday,Friday & Saturday 11AM-5PM (11.00-17.00 hrs) Sunday 1PM5PM. Outside those hours or on other days it is possible to visit the gallery by appointment. To do so, send an
email to info@galeriemontulet.nl
For a complete overview of the works made by the various artists at Gallery Montulet on www.galeriemontulet.nl

Facebook

Twitter

Galerie Montulet

Instagram

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.

