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Nieuwsbrief Maart 2019

GAAF! en opening derde locatie Galerie Montulet
GAAF! (Gouda Annual Art Fair) 2019 vindt plaats op beide locaties van Galerie Montulet van
30 maart t/m 14 april.
Zoals u weet exposeert Galerie Montulet haar collectie sinds twee jaar zowel in de galerie
aan Hoge Gouwe 115 in Gouda als ook in de galerie aan Noordeinde 156 in Den Haag. De
hoogste tijd dus voor een derde locatie van de galerie. De aannemer is inmiddels druk bezig om
de nieuwe locatie optimaal geschikt te maken voor het exposeren van mooie kunstwerken. Op 1
mei, dus over ruim een maand, is het zover en opent de derde galerie locatie.
We zullen u nog nader berichten over de feestelijke opening!
Onderstaand een overzicht van zowel de nieuwe kunstenaars die wij bij Galerie Montulet
verwelkomen als de nieuwste kunstwerken van onze vaste kunstenaars voor de
expositie GAAF!
U kunt voor de complete collectie van de kunstenaars op de afbeelding of op hun naam
klikken.
***

GAAF! and opening third location Galerie Montulet
GAAF! (Gouda Annual Art Fair) 2019 will take place at both locations of Galerie Montulet from
March 30 to April 14.
As you know, Galerie Montulet has been exhibiting its collection for two years now, both at the
Hoge Gouwe 115 gallery in Gouda and at the Noordeinde 156 gallery in The Hague. It is
therefore time for a third location of the gallery. The contractor is now busy making the new
location optimally suitable for exhibiting the beautiful works of art. On May 1, so little over a
month, the time has come and the third gallery location will be open.
We will let you know more about the festive opening!
Below is an overview of both the new artists we welcome at Galerie Montulet and the latest
artworks from our regular artists for the GAAF! exhibition!
For the complete collection of the artists you can click on the image or on their name.
***

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

Yulia Muravyeva, "The magic of light and
flowers"

Geert Schuurman, "Vier Boerenzwaluwen op
een rijtje"

acryl op doek, 110 x 110 cm

keramiek op metaal

Yvon van Wordragen, "olifantje duwt moeder"

Gabriel Gressie, "Vorstelijk"

bronze

oil on panel, 15 x 15 cm

Geer Huybers, "Albatros"

Marcel Witte, "Tantalization"

olieverf op linnen/ oil on linnen 120 x 120 cm

acrylic on canvas, 14 x 14cm

Marlies Heere, Snoeppotje met jellybeans,

Nanda Hoep, "Mischief"

olieverf op paneel / oil on panel 35 x 30 cm

olieverf op canvas / oil on canvas 40 x 50 cm

Coren Geus, "Zilver en zwart vaasje-zwart
rood kommetje"

Yun Xie, "Beach lady with a hat"
ceramic

olieverf op paneel / oil on panel 30 x 35 cm

Marc van der Zwet, Parade 1
olieverf op eiken paneel / oil on oak panel 41,7 x 20,0 cm

Nico Hoogland, "De wandeling"

Paolo Brugiolo, Natura in fiore,

acryl op paneel / acrylic on panel 60 x 80 cm

olieverf op canvas / oil on canvas 40 x 40 cm

Mylene de Kleijn, "Duinlandschap"

Gerreke van Veen, "Vergezicht"

olieverf op canvas / oil on canvas, 90 x 60 cm

ceramics

Ala Khonikava, "Secret life of plants and
bugs"

Marc Langer, "Hollandse kust 1"
acrylic on linen, 24 x 24 cm

mixed media op doek / mixed media on canvas 120 x 100 cm

Peter Pel, "Op reis"

George Schriemer, "King of sweet music"

bronze 35 cm

olieverf op paneel / oil on panel 40 x 45,5 cm

Henk-Jan Sanderman, "Rollercowster"

Henk-Jan Sanderman, "Rollercowster"

olieverf op doek / oil on canvas 50 x 70 cm

olieverf op doek / oil on canvas 50 x 70 cm

Jan Teunissen, "Pruim op kistje",

Maurice den Boer, "Kleine Uil op sokkel"

olieverf op paneel / oil on panel 25 x 18cm

bronze

Menunana, "As soon as I started to feel
again I began to remember heaven"

Martie van der Velden, "Vive la France"
olieverf op paneel / oil on panel 122 x 90 cm

olieverf op canvas/oilpaint on canvas 130 x 110 cm

Jacqueline Kasemier, "Breedenborg IV"
olieverf op paneel/oilpaint on panel 122 x 90 cm

Heleen Hobelman, "Knoflook in blauw
schaaltje"
olieverf op linnen/oilpaint on linnen 104,5 x 84 cm

Laurens Spier, "Op de uitkijk"

Yvonne Telleman, "Het leven is mooi"

brons op sokkel / 115 cm

Keramiek /

De openingstijden op de locatie Hoge Gouwe 115 in Gouda zijn donderdag t/m koop-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 +31628523672
The opening hours at the Hoge Gouwe 115 location Gouda are Thursday to Shopping 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 +31628523672
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.

