Nieuwe Liefde 20
06/06 tm 05/07

NOBELSTRAAT 12A UTRECHT 030 231 42 18 OPEN VRIJDAG T/M ZONDAG 13.00 - 17.00 UUR

Nieuwe Liefde 20
6 juni t/m 5 juli
In Nieuwe Liefde 20 tonen negen nieuw toegelaten kunstenaars recent werk. Ze
werken in uiteenlopende disciplines; schilderijen, tekeningen, beelden en installatie.
Ieder jaar ontvangt Kunstliefde nieuwe kunstenaarsleden.
Professioneel werkende kunstenaars, zowel gevestigd als jong talent, kunnen zich
aanmelden voor lidmaatschap. Voor kunstenaars is er een ballotage.
Kijk op de website voor meer informatie.
Nieuwe kunstenaarsleden 2020; Maja Badnjevic, Rens Brouwer, Elly Hees,
Emmy de Jong, Danijela Novakovic, Irene Schaap, Ubaldo Sichi, Francoise
Stoop en Anna J. van Stuijvenberg
___________________________________________________________________
*In verband met het coronavirus heeft Kunstliefde gewijzigde openingstijden
en is open van vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Er is geen opening. Wel zijn de kunstenaars regelmatig zelf aanwezig.
De tentoonstelling start op zaterdag 6 juni om 13.00 uur.
Kijk op onze website wie er wanneer is.

Opgericht in 1807 is Kunstliefde een van de oudste kunstenaarsgenootschappen van Nederland en biedt
een podium en ontmoetingsplaats voor hedendaagse kunst, kunstenaars en kunstliefhebbers in de stad.
Voor zowel leden als niet leden. In het verleden waren beroemde kunstenaars zoals Piet Mondriaan,
Gerrit Rietveld, Joop Moesman en Dick Bruna lid van Kunstliefde.
Er zijn ruim 130 kunstenaarsleden en ca 100 kunstlievende leden. Er is een wisselend tentoonstellingsprogramma van ca 10 tentoonstellingen per jaar met een randprogramma.
Daarnaast organiseert Kunstliefde de Atelierroute Utrecht en UtrechtDownUnder en is medeinitiatiefnemer van Art Utrecht.
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Open weekend Art Utrecht / Galleries & Art Spaces 12 t/m 14 juni
In het weekend van 12 t/m 14 juni zijn verschillende galeries en kunstruimten
gezamenlijk open en nodigen uit om weer live kunst te komen bekijken.
Ook Kunstliefde is open! Meer informatie via onze website en www.artutrecht.com
en op social media.

