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De zomerexpositie is geopend van 22 april t/m 30 september 2018.
In de maanden april, mei, juni en september van woensdag t/m zondag
van 12.00 tot 17.00 uur, in juli en augustus van dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Ook geopend op eerste en tweede Pinksterdag.
Voor meer informatie: www.beeldeningees.nl
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U I T N O D I G I N G

Uitnodiging Opening Zomerexpositie 2018
Van harte nodig ik u uit voor de opening van de 28e zomertentoonstelling

van Beelden in Gees, op zaterdag 21 april 2018. De tuin herstelt zich van een
woest en koud voorjaar en bereidt zich voor op een prachtige zomer.

Daarbij hebben we opnieuw een verrassende expositie samengesteld.

Ruim 30 kunstenaars uit 4 landen hebben de tuin en galerie met hun werk
ingericht. Ze laten u genieten van hun betoverende en ontroerende kunst.

Allerlei verschillende materialen en stijlen, soms met een glimlach, maar ook
een uitnodiging tot diepere gedachten. Ook dit jaar tonen de afstudeerders
van de beeldhouwafdeling van de Klassieke Academie hun werk in de tuin
en het paviljoen.

De opening zal om 15.00 uur worden verricht door Peter Meijer, kunstenaar

en galeriehouder in ’t Waar in Groningen. Hij spreekt over ‘kunst en cultuur

in de digitale wereld’. Vanuit Beelden in Gees werken wij samen met Galerie
Waarkunst, dit heeft al geleid tot uitwisseling van kunstenaars.

De deelnemende kunstenaars zullen bij de opening aanwezig zijn en aan u
worden voorgesteld, waarna we graag met u het glas heffen op een nieuw
succesvol seizoen! De opening zal muzikaal worden omlijst door
The Alluring Ajettes. De tuin is vanaf 14.00 uur toegankelijk.
Wij verheugen ons op uw komst!
Met vriendelijke groet,

Yvo van Marle en de medewerkers van Beelden in Gees

