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Nieuw werk van Nederlandse kunstenaars

Farrand Bloch, Jaap de Jonge, Benno Thoma, fotografie
Peter Colstee, Jaap van Ek, Rob de Lange, schilderijen
Maurice Nuiten, fotografie en video
Marcel Julius Joosen, beelden (kandelaar)
foto: jaap de jonge, ‘portret van tim’, november 2017
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Nieuw werk van Nederlandse kunstenaars

Nieuw werk in een nieuw jaar. In de eerste week van 2018 heten we u graag welkom bij
de nieuwjaarsreceptie en feestelijke opening van de expositie ‘Hollandse Nieuwe’.
Een groepsexpositie waarin acht bekende kunstenaars uit Nederland hun nieuwste werken
tonen. Een titel waarmee we jong, oud, iedereen welkom heten in onze vernieuwde galerie
waar we dit jaar – zoals vanouds – om de twee maanden opnieuw exposities laten zien.
opening: zondag 7 januari, galerie open vanaf 15.00 uur, opening 16.00 uur. Welkom!

Fotografie Farrand Bloch, Jaap de Jonge, Benno Thoma, schilderijen Peter Colstee, Jaap van Ek,
Rob de lange, fotografie en video Maurice Nuiten, beelden (kandelaar) Marcel Julius Joosen.
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. Vrij parkeren in de buurt. Met de trein: Noorderstation op 3 minuten loopafstand.
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Amsterdam First Art Fair 2018
Een nieuwe kunstbeurs!
Van 17 t/m 21 januari 2018
is galerie MooiMan male-art
onderdeel van de allereerste
Amsterdam First Art Fair,
een nieuwe, fraaie kunstbeurs
net naast het Centraal Station
in de Passengers Terminal,
Piet Heinkade 27, Amsterdam.
Voor vrijkaarten zie website.
www.mooi-man.nl

