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

Bekijk de webversie

UITNODIGING SOLO EXPOSITIE JAN TEUNISSEN

Zondag 6 november opening solo expositie
Jan Teunissen bij Galerie Montulet.
Hierbij nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van de solo-expositie van Jan in het
Glaspaleis van Galerie Montulet op zondag 6 november van 14.00 - 17.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u van de nieuwste werken van Jan
genieten. Jan zal zelf uiteraard bij de opening aanwezig zijn, zodat u zowel met hem als zijn
werk kennis kunt maken.
Tot ziens op zondag 6 november vanaf 14.00 uur bij de feestelijke opening bij
Galerie Montulet.
Hoge Gouwe 115, 2801 LD, Gouda
.....

Sunday 6th of November opening solo exhibition
Jan Teunissen at Gallery Montulet
It’s our pleasure to cordially invite you to the opening of the solo exhibition of the artwork of Jan
Teunissen, in the Glass-palace of Gallery Montulet.
You can enjoy his latest art at Gallery Montulet and meet and join Jan for drinks.
The opening wil take place on Sunday the 6th of November between 2 pm – 5 pm at
Gallery Montulet
Hoge Gouwe 115, 2801 LD, Gouda

Prunusbloesem in schaaltje

Gestapelde mandarijnen

Naast het werk van Jan Teunissen 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 galerie is tijdens de solo expositie van Jan Teunissen in de periode van 6 november
t/m 4 december dinsdag t/m zondag te bezoeken van 12.00-17.00 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

In addition to the work of Jan Teunissen Gallery Montulet, now with 500 m2 exposition surface spread over two
spacious floors, shows a very comprehensive and current realistic art-collection created by several artists. You
can visit the solo exhibition of Jan Teunissen in the period from 6 November until December the 4th on Tuesday
until Sunday and the visiting times are from 12:00 to 17:00 hours. Outside those hours you can visit the gallery
by appointment info@galeriemontulet.nl
For a complete overview of the artworks made by the various artists at Gallery Montulet you can 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.

