Nieuwsbrief nummer 33 - maart 2019
Aan cursisten en belangstellenden van Collage Kunstcentrum
Docenten en Bestuur van Collage Kunstcentrum nodigen u uit voor de jaarlijkse
cursisten-expositie bij Doggenaar Wonen, Zuiderinslag 4, Hoevelaken.
De feestelijke opening vindt plaats op vrijdagavond 5 april. Ter gelegenheid van ons
20-jarig bestaan hebben wij wethouder Nadya Aboyaakoub bereid gevonden de
openingshandeling te verrichten.
U bent van 19.30 – 21.00 uur van harte welkom.

De expositie is vrij te bezoeken van 6 t/m 13 april, gedurende winkelopeningstijden.
De ruim 500 tekeningen, schilderijen, beelden en objecten geven een goed beeld van de activiteiten
die in ons centrum worden aangeboden.
Namens het bestuur wensen wij u een succesvolle en inspirerende expositie.
WERK BRENGEN EN OPHALEN
U kunt uw werk aanleveren in overleg met de docent. Het ophalen van het werk kan op
zaterdag 13 april na de afsluiting van de expositie om 16.15 uur of in overleg met de docent.
COLLAGE 20 JAAR: VIER HET MEE! (EXCLUSIEF VOOR CURSISTEN SEIZOEN 2018-2019)
Heeft u zich al opgegeven voor één of meerdere activiteiten?
Aanmelden kan nog tot uiterlijk 25 maart. Vol = vol!
AANMELDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN
Om zeker te zijn van een cursusplaats kunt u als cursist gebruik maken van voorinschrijving
gedurende de maand maart. Daarna worden resterende cursusplaatsen vrijgegeven.
CURSUSPROGRAMMA /INSCHRIJFDAGEN
Het voorlopige cursusprogramma 2019/2020 is bekend en als onderdeel bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Gedurende de expositie kunt u zich tevens inschrijven.
Op zaterdag 13 april, van 11-16 uur, zijn docenten aanwezig om u informatie te geven over de
verschillende cursussen.
Hoort zegt het voort ... mail deze nieuwsbrief door naar vrienden en bekenden die belangstelling hebben
voor beeldende kunst en de activiteiten van Collage.
Info en aanmelding: Ruim voor aanvang van de activiteit via:
www.collage-hoevelaken.nl, info@collage-hoevelaken.nl, tel. 033 2534738 (cursussen) / 06 57640901 (workshops)
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via collage.nieuwsbrief@gmail.com

