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NIEUWS
Eerste serie giclee’s uitgebracht
Nieuwe galerie in Den Bosch The Arts in de Orthenstraat
Exclusieve Art koffer

Eerste serie giclee´s uitgebracht.
Kansen worden met beide handen aangegrepen. Dat geldt voor Trivoor, die in het kader van BOUWPLAATS 2015
met de giclee ´Droom je leven, Leef je dromen` alle deelnemers van het seminar in November willen bedanken.
En voor mij om mijn werk eindelijk eens in grotere oplage uit te brengen.
Het resultaat is fantastisch! Alle giclee´s zijn door mij met de hand bijgeschilderd, hierna genummerd (150 stuks) en
gesigneerd. Een beperkt aantal uit deze serie zijn te vinden bij, The Arts in Den Bosch, gelerie C-Lijsten te Voorburg
en bij de Kunsthuizen te Delft.

Nieuwe galerie in ‘s Hertogenbosch; THE ARTS
Het avontuur in Den Bosch met Arte Particolare is beeindigd, maar met trots
kan ik u THE ARTS presenteren, als mijn nieuwe galerie, gevestigd in een
schitterend pand in hartje centrum aan de Orthenstraat 41. U kunt er uren
vertoeven. Naast de uitgebreide kunstcollectie laten zij ook de prachtige
inlijstingen zien welke zij smaakvol verzorgen.

Exclusieve Art Koffers
In kleine oplage uitgebracht als deel van de serie Art Koffers van de kunstenaars
George Heidweiller, Peter Donkersloot en Roel Hofman. En nu dus ook Willemien
Brand!

Formaat 46 bij 32 cm staand, te verkrijgen bij galerie C-lijsten in Voorburg.

Mijn vaste expositieadressen:
De Kunsthuizen Alkmaar Fnidsen 97 Tel 072-5203340, bij geen gehoor: 06-27000099
De Kunsthuizen Delft Vrouwjuttenland 22 Tel 015-2133327, bij geen gehoor: 06-27000099
De Kunsthuizen Leiden de Nieuwe Rijn 48 (ingang Hartensteeg) Tel 071-5284480 www.kunsthuizen.nl
Galerie C-Lijsten Voorburg Koningin Julianalaan 120
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Tel: 070 386 49 60 of email: c-lijsten@planet.nl
The Arts 's Hertogenbosch Orthenstraat 41 Tel: 073-6142854 www.thearts.nl
Openingstijden maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Dank voor uw aandacht, vriendelijke groet, Willemien Brand

