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Fotoboek als aandenken? 

Er is inmiddels door Annie 

Scheepens een fotoboek ge-

maakt van de expositie. Dit 

boek kan bij Miranda, Toos, 

Annie of Anny door jullie wor-

den ingekeken en eventueel 

worden besteld. De kosten 

zijn afhankelijk van een aan-

bieding van Albelli, maar zal 

tussen de 40 en 50 euro lig-

gen. Wil je liever zelf een al-

bum maken dan zijn de foto’s 

die gemaakt zijn, beschikbaar.  

 

Nieuwe expositielocatie 

We hebben weer een nieuwe 

locatie waar wij mogen expo-

seren.  

Namelijk: Gezondheidscen-

trum Dolium in Eersel.  

Het is weer even geleden dat 

jullie een nieuwsbrief hebben 

gehad, maar we hebben een 

drukke tijd achter de rug. Met 

deze nieuwsbrief willen we 

samen met jullie even terug-

kijken op alle activiteiten die 

we afgelopen periode hebben 

georganiseerd. Ook blikken 

we weer vooruit richting de 

zomer.  

 

Expositie januari 

18 en 19 januari 2020 hebben 

wij onze eerste expositie ge-

had in d’Ouwe School. Zoals 

de meesten van jullie wel we-

ten (omdat jullie zelf ook ge-

exposeerd hebben) was deze 

expositie een groot succes. 

Het aantal bezoekers overtrof 

al onze verwachtingen en wat 

wij graag wilden bereiken (het 

uitlenen van schilderijen) is 

ook een succes geworden. 

Van de 97 geëxposeerde schil-

derijen zijn er 21 uitgeleend 

en een direct verkocht.  

Van de uitgeleende stukken 

zijn er intussen ook weer een 

paar verkocht. Verder zijn er 

diverse glaskunstwerken en 

beelden verkocht. Dus wat 

ons betreft, gaan we dit vol-

gend jaar in januari herhalen. 

 

Omroep Veldhoven heeft een 

leuke reportage gemaakt van 

ons expositieweekend. Deze is 

te bekijken via Youtube met 

de volgende link: https://

www.youtube.com/watch?

v=v44-NZJQm0o&t=301s  

 

Hallo kunstenaars van Kunstuitleen Veldhoven eo, 
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Toos wordt geïnterviewd 

door Omroep Veldhoven 
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Vergaderzaal ‘t Dorpsgenot, aan de 

muur hangt ‘Beet’ van Margot de lange. 

Er kunnen hier 40-45 kunstwerken 

hangen en ook is er plaats voor 

een aantal beelden.  

Deze beelden komen wel in een 

buitenruimte te staan. De expositie 

is voor een half jaar. Aan het eind 

van deze maand gaan we de expo-

sitie samenstellen en gaan we 

kunstwerken opvragen bij jullie. Er 

kunnen alleen werken worden 

geëxposeerd die ook op de site zijn 

ingebracht. 

 

Ophangsysteem 

Even speciale aandacht voor het 

ophangsysteem van de schilderij-

en.  

Spijkers met een touwtje voldoen 

niet!! De haakjes moeten aan de 

binnenzijde van het hout worden 

gemonteerd en daar doorheen doe 

je het ijzerdraad. Op bijgaande 

foto kun je zien wat de bedoeling 

is. Staalkabel/ijzerdraad kan even-

tueel per meter of op een rol ge-

kocht worden bij Prinsen, Krom-

straat in Veldhoven. 

 

Montmarte 

Ook dit jaar zullen wij weer op de 

kunstmarkt Montmarte op Zand 

Oerle vertegenwoordigd zijn met 

een kraam van de Kunstuitleen 

Veldhoven e.o. Deze markt  is op 

zondagmiddag  28 juni 2020.  

Hiervoor hebben wij weer een 

paar verschillende kunstwerken 

nodig. Natuurlijk kunnen we ook 

weer wat hulp van jullie gebruiken. 

We hebben namelijk een aantal 

mensen nodig die een paar uur 

achter de kraam kunnen staan.  

Kunstwerken worden door ons 

uitgezocht. Mocht je bereid zijn 

om mee de kraam te bemannen, 

meld je dan aan via de mail met de 

tijd waarop je aanwezig kunt zijn, 

via: 

kunstuitleenveldhoveneo@gmail.com 

 

Contract 

Tot slot nog een verzoekje. Willen 

jullie allemaal nog eens goed het 

contract / algemene voorwaarden 

doorlezen zodat er geen misver-

standen kunnen ontstaan?

Bijvoorbeeld bij verkoop van een 

werk. De verkoop van alle schilde-

rijen die bij ons op de website 

staan, verloopt via Kunstuitleen 

Veldhoven e.o. Er worden na ver-

koop 15% bemiddelingskosten 

ingehouden voor de door ons ge-

maakte onkosten, en een verwij-

deringsbijdrage als je een kunst-

werk terugtrekt van de site. 

Hartelijke groet,  

 

Toos Uitdenbogaard,  

Annie Scheepens 

Anny Smeijers,  

en  

Miranda van 

Vlerken 

Volg ons op  

Facebook: 

www.facebook.com/

KunstuitleenVeldhoven 

www.kunstuitleenveldhoveneo.nl 
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