PERSOONLIJKE UITNODIGING
PREVIEW ARTS & CRAFTS 2021
Geachte belangstellenden, beste klanten, vrienden en familie,
Met grote blijdschap kan ik u berichten dat de jaarlijkse expositie Arts & Crafts
doorgaat! Vanaf 5 t/m 27 juni vormt de benedenverdieping van ons huis en mijn
atelier samen een professionele tentoonstellingsruimte van in totaal 200m2.
Een bijzonder decor voor een prachtige collectie internationale kunst.
Recente schilderijen van mij worden gecombineerd met objecten in glas van
Geir Nustad (NO) en Anne Büscher (DE), Margot Homan (NL) met beelden in
brons en objecten in porselein van Henk Wolvers (NL).
Vier topkunstenaars waar ik met trots het werk van toon.
Ik heb er alles aan gedaan om een bezoek aan de expositie veilig en feestelijk te
laten verlopen. De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.
In de bijgevoegde brochure staat alle relevante informatie over de kunstenaars
en de expositie.

Exclusieve previews voor genodigden op 2-3-4 juni:
Een grote opening is dit jaar nog niet mogelijk, maar ik heb
een alternatief bedacht in de vorm van previews, verdeeld over 3 dagen.
Graag wil ik u bij deze van harte uitnodigen voor een exclusieve preview van de
expositie, naar keuze op woensdag 2, donderdag 3 of vrijdag 4 juni.

U kunt zich per e-mail of telefonisch aanmelden voor één van de tijdsloten
van 2 uur. Indien u geïnteresseerde vrienden of familie wilt meenemen is dit
mogelijk. Per tijdslot geldt een maximum van 10 personen.
U kunt kiezen uit de volgende starttijdstippen:
Woensdag 2 juni: 18.30 of 20.30 uur
Donderdag 3 en vrijdag 4 juni: 10.00, 12.30, 14.30, 18.30, of 20.30 uur.

Bezichtiging van 5 – 27 juni kan op 3 manieren:
◦ Bezoek tijdens de reguliere openingstijden:
Elke zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur.
Er geldt een maximum van 10 bezoekers tegelijk.
(zie website voor eventuele wijzigingen)
◦ Privé-bezoek op afspraak, op een moment dat u het beste schikt:
Van maandag t/m vrijdag, zowel overdag als ’s avonds bent u welkom!
Dit kan individueel of met een door u samengestelde groep van max. 10 pers.
Neem contact op per e-mail of telefoon om een afspraak in te plannen.
◦ Collectie online:
Een primeur - vanaf 5 juni staat de hele collectie van de expositie online op een
nieuwe website die onze zoon Jip gemaakt heeft: www.ateliermarcelvanhoef.nl
Bij interesse in een of meer kunstwerken kunt u direct contact opnemen per mail
of telefoon voor prijsopgave en aankoop.

Aanmelding voor de preview of een privé-bezoek:
Ik zie uw aanmelding voor de preview of een privé-bezoek graag tegenmoet en
verheug me om u weer te kunnen begroeten.
Graag per e-mail naar: marcel@marcelvanhoef.nl of via telefoon: 0622422840
Met vriendelijke groet,
Marcel van Hoef.
U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden kenbaar heeft gemaakt dat u graag op de hoogte gehouden wilt worden over
exposities van mijn werk. Uw contactgegevens worden door mij nooit aan derden verstrekt. Indien u zich wilt afmelden voor de
nieuwsberichten en uitnodigingen kunt u dit kenbaar maken middels een e-mail naar marcel@marcelvanhoef.nl en zal ik uw
e-mailadres daarna uit mijn bestand verwijderen.
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