Opening 29 augustus 2015

Wij zijn trots!
Op 29 augustus 2015 opent de Kunstgarage op
Zuideinde 4-12 Naaldwijk haar deuren. De Kunstgarage
is de gehele dag geopend zodat iedereen de geweldige
nieuwe ruimtes van Kunstenaarscollectief Wit, Creatief
Centrum ’t Atelier, Kunsthuis18 en Westland Cultuurweb
kan bezichtigen. Hieronder is het mooie programma te
vinden dat wij die dag organiseren.

Programma
11:00 - 18:00 uur

Kunstgarage open
Alle locaties open voor vrij bezoek

11:00 - 18:00 uur

Open office Cultuurweb
Fototentoonstelling activiteiten

13:00 - 16:30 uur

Creatief Centrum ‘t Atelier
Doorlopende workshops

13.00 - 16.30 uur

Open inloop voor iedereen die wil kennis maken met
het lesprogramma van Jongerenacademie Kunststof18
(12-20 jaar)

13:30 - 14:00 uur

Optreden Muziekschool ‘Muziek Taktiek’

14:00 - 14:30 uur

Officiele opening Kunstgarage door Marga de Goeij

14:30 uur

Toast op de opening met bubbels

15:00 uur

Opening Ledenexpositie Collectief Wit Kunstenaars

15:15 - 15:30 uur

Optreden Muziekschool ‘Muziek Taktiek’

15:30 - 16:15 uur

Opening expositie ‘VRIJ!’ waar maar liefst 30 kunstenaars aan deelnemen en Kunsthuis18 nieuwe stijl

16:30 - 17:30 uur

Borrel met live muziek

18.00 uur
Einde

KUnstenaarscollectief Wit
Kom kennis maken en kijken
naar onze kunstwerken. Wij
vinden het leuk om uit te leggen
hoe wij werken.
www.collectiefwit.nl

Creatief Centrum ’t Atelier
Eindelijk kunnen wij onze
nieuwe ruimtes in gebruik nemen.
Vandaag kunt u inschrijven en
aanschuiven bij diverse workshops.
Probeer eens tekenen, speksteen of houtbewerken.
Kom met ons meedoen. Wij kijken naar u uit.
www.hetatelier.info

Kunsthuis18
Vandaag gaat de eerste expositie in
onze nieuwe presentatieruimte van
start met de titel ‘VRIJ!’. Maar liefst
30 beeldend kunstenaars tonen
speciaal voor deze expositie nieuw
werk. Kom kijken!
Ook introduceren wij ons nieuwe lesprogramma
Kunststof18: lessen over en in beeldende kunst voor
jongeren tussen 12 en 20 jaar. Kom ervaren wat deze
lessen je kunnen bieden! En breng als je wilt eigen
werk mee om te laten zien aan onze docenten voor
feedback! Maak kennis met inspirerende thema’s,
kunstenaars en materialen tijdens deze open les.
Meer informatie over de lessen vind je op
www.kunsthuis18.nl.

Westland Cultuurweb
Westland Cultuurweb is de
netwerkorganisatie voor kunst,
cultuur en educatie in de
gemeente Westland. Wij organiseren activiteiten,
festivals en ondersteunen het brede culturele veld. Wij
stimuleren de kunst- en cultuureducatie binnen en
buiten hetonderwijs. Met als doel zo veel mogelijk
kinderen, jongeren en volwassenen actief te betrekken
bij mooie, goede en inspirerende kunst en cultuur.
Gedurende deze opening is in ons mooie nieuwe
kantoor een fototentoonstelling te zien van onze
activiteiten van de afgelopen twee jaar.
www.westlandcultuurweb.nl

Van Haasteren ArcHitectuur
Wij zijn een bouwkundig architectenbureau voor
particulieren, bedrijven, scholen en de culturele sector.
We voelen ons dan ook helemaal thuis in de
Kunstgarage. Van Haasteren Architectuur maakt veel
gebruik van daglicht voor een lichte en aangename
leef- en werkomgeving. Door kwalitatief hoogwaardig te
(ver)bouwen, gecombineerd met duurzame oplossingen
voor het besparen en opwekken van energie, ontstaat
een toekomstbestendige duurzame architectuur.
www.vanhaasteren-architectuur.nl

kuóstudio
Wij zijn interieurontwerpers. Ons doel is altijd het
ontwerpen van een ‘place to be’. Op die manier creëren
wij een plek waar mensen zich thuis voelen, zich
herkennen en ervaren dat het klopt. Ons werkveld ligt in
de retail, dit wordt uitgebreid naar kantoren, horeca en
hotels. Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en te
horen wat voor jullie een ‘place to be’ is.
Tot dan! Marc en Martine
www.kuostudio.nl

