Hollandse
Nieuwe
10 maart t/m 18 mei 2019

Nieuw werk van Nederlandse kunstenaars
Farrand Bloch, Jaap de Jonge,
Gert Lammerts, Maurice Nuiten,
Benno Thoma, fotografie
Peter Colstee, Rob de Lange, schilderijen
Reinoud Stam, beelden
Melle Koot, meubels

foto: gert lammerts, ‘power of vulnerability’, januari 2019
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Nieuw werk van Nederlandse kunstenaars

Voor de tweede keer organiseert galerie MooiMan male-art de expositie ‘Hollandse
Nieuwe’. Een groeps-expositie waarin negen bekende en nog onbekende kunstenaars
uit Nederland hun nieuwste werken tonen. Een titel waarmee we opnieuw jong, oud,
iedereen welkom heten bij de feestelijke opening van de eerste expositie dit jaar in de
galerie. We hopen tevens het nieuwe beeld voor de galerie te kunnen onthullen.
opening: zondag 10 maart, galerie open vanaf 15.00 uur, opening 16.00 uur. Welkom!
Fotografie Farrand Bloch, Jaap de Jonge, Gert Lammerts, Maurice Nuiten, Benno Thoma
Schilderijen Peter Colstee, Rob de Lange Beelden Reinoud Stam Meubels Melle Koot

denk aan het milieu: mail ‘mailing’ naar galerie@mooi-man.nl en ontvang onze uitnodigingen en nieuwsbrief digitaal.

Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen, 050 5710394 - 06 26 330 655 - 06 1940 70 30. Open op vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 14.00 tot 18:00 uur of op afspraak. Zondags vrij parkeren. Met de trein: Station Groningen Noord op 3 minuten loopafstand.

www.mooi-man.nl • galerie@mooi-man.nl • www.facebook.com/galerie.mooiman • www.yourdailymale.nl

NO LAND FOR LOVE
Ode aan de Synode van Dordrecht
Van 13 t/m 24 maart 2019 organiseert
galerie MooiMan male-art samen met
LGBT Asylum Support en Dordrecht
Pride een expositie waarin LHBTI-asielzoekers thema zijn naar aanleiding van
400 jaar Synode van Dordrecht.
Fotografie Jean-Christophe Husson,
Beelden Marcel Julius Joosen.
Zie facebookpagina van de
galerie voor meer informatie.
www.mooi-man.nl

