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Nieuws
Mijn column 'Talent' op het web bij de Kunsthuizen.nl
Nieuwe reeks ansichtkaarten, vers van de pers

Column 'Talent' op het web bij de Kunsthuizen.nl
Het is zover! Het staat on line! Een nieuwe hobby? Een nieuw talent? Een
column van mijn hand voor de Kunsthuizen Alkmaar, Delft en Leiden. Dit
gloednieuwe brouwsel is op www.kunsthuizen.nl te bekijken.
De Kunsthuizen beleven erg veel plezier aan hun persoonlijke contacten met kunstenaars en mensen die
aan de kunstbranche gelieerd zijn. Vaak horen zij van de kunstenaars prachtige anekdotes en
achtergrondverhalen die bij de kunstwerken horen. Deze informatie willen zij graag met geïnteresseerden
delen. Nu is het plan ontstaan om deze kunstenaars uit te nodigen hun avonturen, belevenissen en
gedachtenspinsels in een column aan het digitale 'papier' toe te vertrouwen! Inmiddels hebben meerdere
kunstenaars hieraan meegewerkt zoals Casper Faassen, Clemens Briels, Michiel Molenaar en
Hans Innemee. En nu dus Willemien Brand! Veel leesplezier!

Nieuwe reeks ansichtkaarten vers van de pers
Deze week worden 4 nieuwe ansichtkaarten gedrukt, met beelden van de
laatste werken 'vers van de kwast'. Wil je een setje van 4 kaarten opgestuurd
krijgen, maak dan 2,50 euro over op postgiro 70113 onder vermelding van
'ansichtkaarten', en vermeld jouw eigen adres. Dan zorg ik dat je ze zo snel
mogelijk ontvangt.

Mijn vaste expositieadressen:
Kunsthuizen Alkmaar Fnidsen 97 Tel 072-5203340, Delft Vrouwjuttenland 22 Tel 015-2133327 en
Leiden, Kunsthuis de Mare Korte Mare 26 Leiden Tel 071-5284480, bij geen gehoor: 06-27000099
C-Lijsten, galerie en lijstenmakerij Koningin Julianalaan 120 te Voorburg.
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Tel: 070 386 49 60 of email: c-lijsten@planet.nl
Tevens kunt u hier terecht voor schilderworkshops gegeven door Willemien Brand.
ACE Art for body and wall Lange Koepoortstraat 20 te Antwerpen.
Dichtbij de Grote Markt, open elke donderdag, vrijdag en zaterdag.

Dank voor jullie aandacht, vriendelijke groet, Willemien Brand

