PERSBERICHT / UITNODIGING
Expositie M-art pop up in de Maashorst
Uitnodiging
Opening expositie M-art pop up tijdens de Trap-in op 19 mei om 17.00 uur in Eeterij
D’n Oven, Verbindingsweg 1 in Zeeland door de heer R. Kok, bestuurslid Stichting de
Maashorst in Uitvoering. Daniek Schaap zal met haar gitaarspel de opening opluisteren.
De pers is voor deze opening van harte uitgenodigd.
De expositie is die dag al te bezoeken vanaf de openingstijd van Eeterij D’n Oven: 11.00
uur.
Voor publicatie
VERBINDING TUSSEN KUNST, (EET)CULTUUR EN NATUUR OP HAAR BEST
Expositie M-art pop up in Eeterij D’n Oven in de Maashorst!
De Maashorst is zeer veelzijdig in haar natuur, maar ook in haar bevolking. De
veelzijdigheid inspireert kunstenaars in alle gemeenten binnen de Maashorst. M-art
pop up heeft als doelstelling studenten en pas afgestudeerde kunstenaars een podium
te bieden voor hun werk. Tijdens het Pinksterweekend zal in Eeterij D’n Oven,
Verbindingsweg 1 in Zeeland van 11.00-23.00 uur een expositie gehouden worden van
kunstenaars uit de Maashorst gemeenten. Tijdens de expositie in het Pinksterweekend
zijn werken van negen beeldend kunstenaars, ruimtelijk werk en schilderijen, te zien.
Tijdens de weken na het Pinksterweekend zijn de schilderwerken nog te bezichtigen in
Eeterij D’n Oven op woensdag-zondag van 11.00-23.00 uur.
M-art pop up houdt nu voor de zesde keer in haar bestaan een pop-up expositie. De
pop-up expositie houdt in dat niet gebruik gemaakt wordt van de gangbare
expositieruimtes zoals een museum of galerie, maar op plaatsen waar – naast mensen
die vaak musea bezoeken - ook mensen komen die zelden naar een museum of galerie
gaan. Op deze manier bedient M-art pop up twee doelen. Zij geeft studenten en net
afgestudeerde kunstenaars een podium en brengt een grote diversiteit aan mensen in
contact met kunst in een prachtige omgeving binnen de Maashorst. Toegang is gratis!
NOTE VOOR DE REDACTIE
De organisatie van M-art pop up zou het bijzonder op prijs stellen indien u aanwezig wilt
zijn bij de opening van de expositie. Ook publicatie van deze bijzondere samenwerking
tussen horeca en kunst zou bijzonder op prijs gesteld worden.
Voor meer informatie over Eeterij D’n Oven:
Voor meer informatie over de expositie/M-art pop up

