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22 september feestelijk opening 3e locatie Galerie Montulet!
Opening van derde locatie van Galerie Montulet met beeldentuin in het nieuwe kunstseizoen

Sinds tien jaar is Galerie Montulet al in het oude centrum van Gouda op Hoge Gouwe 115 actief
en inmiddels een begrip geworden voor liefhebbers van hedendaagse realistische kunst. Met
ruim 500 m2 expositie oppervlak is de Goudse locatie ook zeker één van de
grootste kunstgaleries in de Randstad.
Ruim twee jaar geleden is Galerie Montulet gestart met een tweede locatie op het Noordeinde in
Den Haag midden in het "Royal Shopping District" om op die wijze meer internationaal publiek
te bereiken. Inmiddels is dit bijzonder goed gelukt en daarom is op 1 mei 2019 ook een
prachtige tweede Haagse locatie, Noordeinde 113, in gebruik genomen. Zowel in de galerie als
in de omsloten binnentuin wordt de mooie collectie daar getoond. De officiële opening van de
tweede Haagse locatie inclusief beeldentuin vindt plaats op zondag 22 september en wordt
natuurlijk vergezeld van een bubbeltje en een hapje. Je bent natuurlijk van harte welkom bij
deze opening op zondag 22 september om 15.00 uur.
Galerie Montulet is dagelijks geopend van maandag t/m zondag 12.00 – 17.30 op de locaties
Noordeinde 113 en Noordeinde 156, Den Haag. www.galeriemontulet.nl
Onderstaand een overzicht van zowel de nieuwe kunstenaars die wij bij Galerie Montulet
verwelkomen als de nieuwste kunstwerken van onze vaste kunstenaars.
U kunt voor de complete collectie van de kunstenaars op de afbeelding of op hun naam
klikken.
***

September 22 opening 3rd location Galerie Montulet

Opening of third location of Galerie Montulet with sculpture garden in the new art season
Galerie Montulet has been active in the old center of Gouda on Hoge Gouwe 115 for ten years
and has since become a household name for lovers of contemporary realistic art. With over 500
m2 of exhibition space, the Gouda location is certainly one of the largest art galleries in the
Randstad.
More than two years ago, Galerie Montulet started a second location on Noordeinde in The
Hague in the middle of the "Royal Shopping District" in order to reach more international
audiences. In the meantime this has succeeded particularly well and that is why on 1 May 2019
a beautiful second location in The Hague, Noordeinde 113, was taken into use. The beautiful
collection is displayed there, both in the gallery and in the enclosed inner garden. The official
opening of the second location in The Hague, including sculpture garden, will take place on
Sunday 22 September and will of course be accompanied by a bubble and a snack. You are of
course very welcome at this opening on Sunday 22 September at 3 p.m.
Galerie Montulet is open daily from Monday to Sunday 12.00 - 17.30 at the locations
Noordeinde 113 and Noordeinde 156, The Hague. www.galeriemontulet.nl
Below is an overview of both the new artists we welcome at Galerie Montulet and the latest
artworks from our regular artists.
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

Trudy Dijkstra

An Luthart

Dennis Baptiste

Els Bulsink

Dewi Plass

Dominique Rovers

Nieuwe kunst van / New art by

Coren Geus

Yvon van Wordragen

Martie van der Velden

Laurens Spier

Marc Langer

Anouk de Groot

Mylene de Kleijn

Nico Hoogland

Marcel Witte

Yulia Muravyeva

Henk Jan Sanderman

Ala Khonikava

Nanda Hoep

Marc van der Zwet

Jan Teunissen

Menunana

Mooie kortingen bij de opening van onze 3e locatie!
Nice discounts at the opening of our 3rd location!
Gedurende de middag van de feestelijke opening van onze derde galerie locatie bieden wij ook
mooie kortingen op heel veel kunstwerken waaronder bijvoorbeeld bovenstaande prachtige
werken van de hand van onze kunstenaar Menunana.
During the afternoon of the festive opening of our third gallery location, we also offer great
discounts on many works of art, including these beautiful works above by our artist Menunana.

Openingstijden zijn op de locaties Noordeinde 113 en Noordeinde 156 in Den Haag zijn
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
De locatie Hoge Gouwe 115 in Gouda is alleen op afspraak te bezoeken
via info@galeriemontulet.nl of +31628523672
The opening hours at the locations Noordeinde 113 and Noordeinde 156 in The Hague are
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
The location Hoge Gouwe 115 in Gouda can only be visited by appointment 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

Email Galerie Montulet

Facebook

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.

