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
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De expositie "Gouda, Licht op Kunst" met zowel nieuwe kunstenaars als nieuw werk van onze
vaste kunstenaars start op zondag 11 December en eindigt op zaterdag 31 December 2016. De
openingstijden zijn van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van vrijdag 16 December tijdens
"Gouda bij Kaarslicht". Dan is de galerie open van 11.00 tot 21.00 uur.
The exhibition "Gouda, Light on Art" with both new artists and new work by our permanent
artists starts on 11 December and ends on 31 December 2016. The opening hours are from
12:00 to 17:00h except Friday December 16 during "Gouda by Candlelight". Then the gallery is
open from 11:00 to 21:00h.

Henk Jan Sanderman
Henk Jan Sanderman is een hyperrealistisch
kunstschilder uit Hulshorst. Henk Jan
wil anderen inspireren door zijn
enthousiasme, spontaniteit, humor,
eerlijkheid, oprechtheid, betrokkenheid en
liefde. Klik links op het filmpje om meer te
zien van zijn werk dat bij Galerie Montulet nu
getoond wordt.
Henk Jan Sanderman is a hyper realistic
painter from Hulshorst. Henk Jan wants to
inspire others by his enthusiasm,
spontaneity, humor, honesty, sincerity,
commitment and love. Click on the movie to
see more of his work that is displayed at
Galerie Montulet.

Jos Rijff

Evelien Scharphorn

Inmiddels is Jos een groot Gouda-fan. Dat
begon met zijn werk "My home is my Castle"
en nu zijn nieuwste werk "Goudse
strooptocht" waarvan hierboven een detail te
zien is.

We verwelkomen ook goudsmid Evelien
Scharphorn met haar bijzonder fraai
gestylde sieraden in de galerie.Tip voor de
feestdagen?

Meanwhile Jos has become a big fan of
Gouda. It started with his work "My home is
my castle" and now his latest work "Goudse
strooptocht" of which a detail is displayed
above.

We also welcome goldsmith Evelien
Scharphorn with her particularly attractive
styled jewelry in the gallery. Tip for the
holiday season?

Pareltjes van Trees

Ala Khonikava

Trees heeft speciaal voor de feestdagen een
collectie prachtige parelcolliers in diverse
kleuren en afmetingen voor Galerie Montulet
samengesteld.

Ala is met een vijftal nieuwe werken tijdens
"Gouda, Licht op Kunst" aanwezig. Hier het
werk "Aan zee bij Callantsoog, bloeiend
Helmgras".

Trees assembled especially for the holiday
season a collection of beautiful pearl
necklaces in various colors and sizes for
Galerie Montulet.

Ala is present with five new works during
"Gouda, Light on Art". Here the work "At sea
near Callantsoog, prosperous Helmgras".

Winnaar publieksprijs!!!

Chris Gadiot

Het zat er al aan te komen maar inderdaad
wint onze kunstenaar Ramon Koster met
een overweldigende meerderheid aan
stemmen de publieksprijs bij de "Tekening
van het jaar"-verkiezing met zijn prachtige
portret van Johan Cruijff "El Salvador".

Chris komt ook weer met een aantal nieuwe
sculpturen zoals dit bronzen ijsvogelpaar op
hoge stalen sokkel. Hier alvast een detail
van de sculptuur, of eigenlijk twee sculpturen
in één.

We were expecting it but now it's official, our
artist Ramon Koster wins by an
overwhelming majority of votes the "Drawing
of the year"- award with his magnificent
portrait of Johan Cruyff "El Salvador".

Heidi von Faber
Weer drie werken van Heidi von Faber erbij
in de galerie tijdens "Gouda, Licht op Kunst".
Hier "Druiven met glazen kan".
Three more works by Heidi von Faber in the
gallery during "Gouda, Light on Art". Her
"Grapes with glass carafe"

Chris also presents some new sculptures
like this bronze kingfisher pair on high steel
pedestal. Here's a detail of this beautiful
sculpture, or actually two sculptures in one.

Nog t/m zondag 4 december
solo expositie van Jan
Teunissen bij Galerie Montulet.
Until Sunday, December 4th
solo exhibition Jan Teunissen at
Galerie Montulet.

Openingsdagen en tijden in December & Januari
Tijdens de aankomende feestmaand december is Galerie Montulet open t/m 4 december, van 5
t/m 8 december zijn we gesloten en van 9 december t/m 31 december dagelijks geopend
behalve op 25 december, Eerste Kerstdag. Vanaf 3 januari zijn weer onze normale
openingsdagen en -tijden van toepassing.
During the upcoming festive month of December Galerie Montulet is open until December 4,
from December 5 until December 8 we are closed and from December 9 until December 31 we
are open daily except for December 25, Christmas Day. From January 3 we apply our normal
opening days and hours.
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. Buiten de 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 expos mentioned above Galerie Montulet, now with 500 m2 exposition surface spread over two
spacious floors, shows a very comprehensive and current art-collection created by several artists. Outside
opening hours you can visit the gallery by appointment info@galeriemontulet.nl
For a complete overview of the works made by the various artists at Galerie Montulet
see 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.

