
 
  

#10 AFFORDABLE ART & PRESENTS 

 

Heb je geen tijd om voor de feestdagen uitgebreid te shoppen en hou je toch van mooie, leuke en 
originele handgemaakte cadeautjes, dan ben je bij Galerie Kunstproeven aan het juiste adres. Als je de 
eerste keus wilt hebben uit de unieke en betaalbare items die we dit keer voor je selecteerden, kom dan 
naar de feestelijke opening van de nieuwe expositie op 1 en 2 december. En feestelijk zal het zijn want 
Galerie Kunstproeven bestaat in december twee jaar! We hebben alle kunstenaars die afgelopen jaren bij 
ons exposeerden gevraagd twee engelen te maken. Al die bijzondere creaties presenteren wij in een 
alternatieve kerstboom. Voor een leuk bedrag kun je een kunstige engel uitzoeken. We durven te wedden 

dat je niet kunt kiezen uit de hele schare! 
 
Lisette Wansink is onze gastexposant. Zij noemt zichzelf ontwerpster van dromen, uitvindster van 
muziekdozen, illustrator en hondenliefhebster. Zij exposeert muziekdozen en mixed media schilderijen, 
uitbundig van kleur en met een explosie van materialen. De mannen van MUCH2C presenteren unieke 
lichtobjecten. Ze laten zien hoe uit de gratie geraakte potten, pannen, [kroon]doppen en deksels worden 

geherwaardeerd in fantastische lichtobjecten. Daarnaast zullen tassen, sieraden, sjaals en kaarsen niet 
ontbreken en hangt er weer nieuwe, aan het seizoen aangepaste kleding van Solmode [sustainable 
design] in het rek. Nieuw in onze collectie is porselein van JAS/MV uit Beek, in de vorm van theelichten, 

espressokopjes en vazen. Van Liliane en Josine zijn [nieuwe] betaalbare kunstwerken te zien en te koop 
en de culinaire uitspattingen van Josine zullen ook de inwendige mens in feeststemming brengen.  
 
Waar: 

Galerie Kunstproeven, Kruisstraat 7, 6171 GC Stein 
 
Wanneer: 
De opening van deze expositie is op zaterdag 1 en zondag 2 december. Beide dagen van 12.00 
tot 17.00 uur.  
Van harte welkom om te komen kijken en samen met ons en de gastkunstenaars een kop koffie of een 
glas wijn te komen drinken. 

Openingstijden: 
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De expositie Affordable Art & Presents loopt 
tot en met zondag 3 maart 2013. Je kunt nu bij ons ook pinnen. 

Meer info: Liliane Konings 06-20488997 en www.kunstproeven.nl 

NIEUWS 

 
Kunstproeven heeft recent een gift- en designshop ingericht in het Teaching Hotel Kasteel Bethlehem in 
Maastricht. Een praktische trainingsomgeving voor de studenten van de Hogere Hotelschool. Het Teaching 
Hotel bestaat uit 26 kamers die zijn ingericht door bekende designers zoals Piet Hein Eek, Studio Job en 

Richard Hutten. Heel bijzonder om daar eens te overnachten tegen vriendelijke prijzen en waar studenten 
de rollen van gastheer, gastvrouw en manager vervullen. De shop vind je bij de receptie en er is een 
kleine selectie van de Kunstproeven collectie te koop aangevuld met designeritems en homemade 
foodproducten door de studenten. Kijk maar eens op hun website. 

  

http://www.kunstproeven.nl/
http://www.hotelschoolmaastricht.nl/teaching-hotel-maastricht
http://www.kunstproeven.nl/
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Wens je geen verdere informatie over kunstproeven meer te ontvangen kun je je hier afmelden. 
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