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

Invitation Gouda Annual Art Fair, edition Auttuno
It's our pleasure to cordially invite you for the opening of GAAF! Gouda Annual Art Fair,
edition Autunno (Autumn)
You can enjoy the latest and newest art at Gallery Montulet
and join the artists for drinks.
The opening wil take place at Sunday the 18th of September between 2 pm - 6 pm
Galerie Montulet
Hoge Gouwe 115, Gouda

Nieuwe kunstenaars bij Galerie Montulet/ new artists at Gallery Montulet

Christine Pike

Lilian Steenhuisen

(Hare study, keramiek, hoogte 21 cm)

(Dansen met de wind, brons, hoogte 50 cm
incl,sokkel 80 cm)

Arno Goossens

Peter Leuhof

(Dansende olifantjes, brons, 8 x 18 cm)

(Centered vigor, flake art, 70 × 70 cm)

Verder ziet u hieronder een voorproefje van de nieuwste werken van /
Here a little taste of the latest art of

Wout Wachtmeester

Heidi von Faber

( Two compagnons, acryl op paneel, 20 x 20 cm)

(Koffie, acryl op doek, work in progress)

Ala Khonikava

Araun Gordijn

(detail, Korenveld, acryl op doek,
100 x 100 cm)

(detail, Rode Pontiac, aquarel 55 x 65 cm)

Charly Verger

Coren Geus

(detail, Exotica II, olieverf op canvas, 50 x 60 cm)

(detail, Glazen flesjes en keramiek schaal, olieverf
op linnen 140 x 50 cm)

Chris Gadiot

Gelos Michailidis

(IJsvogel op tak, brons 37 x 24 cm)

(detail, Golven Texel, olieverf op paneel
61 x 22 cm)

Jan Teunissen

Jos de Wit

(detail, Tak met bramen, olieverf op paneel, 30 x
15 cm)

(detail, Worlds colliding, olieverf op paneel,
40 x 44 cm)

Marcel Witte

Gerreke van Veen

(detail, Courage, acryl op doek,
170 x 40 cm)

(detail, Vrouw met boek, keramiek en staal hoogte
140 cm)

Yvonne Melchers

Nanda Hoep

(detail, Reflections V-Autumn in
Venice, olieverf op paneel
20 x 20 cm)

(detail, What's up, olieverf op doek,
50 x 60 cm)

Jos Rijff

Margarita van der Velden

(detail, Bonbon Eyecandy, acryl op paneel,
50 x 20 cm)

( It is Getting hot, keramiek 20 x 42 cm)

Igor

Ramon Koster

(detail, Inspired by Grace Kelly, brons,
hoogte 60 cm)

(Titel: El Salvador, potloodtekening 43 x 51,5 cm)

Artblender

Jacoline Brak

(detail, Rob V1, combinatie potlood-olieverf op
doek, 50 x 70 cm)

(De Wolkenstaarster, brons, 10 x 27 cm)

Uitbreiding 1e verdieping "Glaspaleis"
Inmiddels zijn we in de zomer zeer hard aan het werk gegaan om de 1e verdieping van het
"Glaspaleis" uit te breiden om zo de kunst nog beter te kunnen tonen. Nieuwsgierig geworden,
kom naar de opening van GAAF! Autunno over twee complete verdiepingen en bereikbaar via
twee aparte trappen.

Expansion first floor Glass-Palace
Meanwhile we have been working very hard in the summer to expand the 1st floor of the "Glass
Palace" in order to demonstrate the art better. Curious?, attend the opening of GAAF! Autunno.

Magazine Galerie Montulet
Bij de opening van GAAF! verschijnt ook meteen het "glossy" magazine van Galerie Montulet
waarin zowel de galerie, de kunst als de kunstenaars fraai uitgelicht worden. Uiteraard kunt u
dan, of op willekeurig welk ander tijdstip tijdens een bezoek, een exemplaar meenemen.
At the opening of GAAF! also the "glossy" Gallery Montulet magazine appears in which the
gallery, the art and the artists are beautifully highlighted. Of course you can fetch a copy on that
moment or any other time when you visit the gallery.

We kunnen in deze nieuwsbrief slechts een voorproefje geven van al het werk van de
kunstenaars die bij ons exposeren. Dus kom naar Galerie Montulet om onze zeer uitgebreide en
actuele collectie, inmiddels verdeeld over twee zeer ruime verdiepingen verdiepingen, eens
rustig te bekijken. De galerie is tijdens GAAF! Autunno in de periode van 18 september t/m 9
oktober dagelijks op woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur. Buiten deze
openingstijden kunt u op afspraak langskomen via info@galeriemontulet.nl
Galerie Montulet, Hoge Gouwe 115, 2801 LD Gouda
Tel. 0182-550930, info@galeriemontulet.nl, www.galeriemontulet.nl
We can only give you a taste of all the work of the artists that exhibit with us in this newsletter.
So, visit Gallery Montulet to look at our extensive and current collection, now spread over two
spacious floors.During GAAF! Autunno you can visit the gallery 18th of september untill the 9th
of october every wednesday until sunday from 1pm-5pm
It is always possible to visit the gallery by appointment. To do so, send an email to
info@galeriemontulet.nl or call 0182-550930
Galerie Montulet, Hoge Gouwe 115, 2801 LD Gouda
Tel. 0182-550930, info@galeriemontulet.nl, www.galeriemontulet.nl

www.galeriemontulet.nl
Ala Khonikava, Araun Gordijn, Artblender, Charly Verger, Coren Geus, Gelos Michailidis, Heidi
von Faber, Jan Teunissen, Jan van Lokhorst,Jos de Wit, Marcel Witte, Nanda Hoep, Yvonne
Melchers, Chris Gadiot, John Wassenaar, Jos Rijff, Gerreke van Veen, Igor Grechanyk, Jacoline
Brak, Margarita van der Velden en de diverse goudsmeden /and Jewelry by various goldsmiths
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Galerie Montulet
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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.

