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Kunst in de etalage 2020
Van dinsdag 29 december t/m zaterdag 6 februari vindt
opnieuw een editie plaats van Kunst in de etalage. Wij
ontvingen daarover het volgende bericht:
"Hallo kunstenaar,
Wie had vorig najaar kunnen bedenken dat de wereld er een
jaar later er volkomen anders uit zou zien. Het coronavirus
maakt dat alles wat wij altijd maar gewoon vonden, toch
anders is geworden. We kunnen wel concluderen dat nu
bijna alles anders is.
In het nieuwe normaal is gelukkig ook nog plaats voor het
oude vertrouwde. Zoals voor bijvoorbeeld de
kunstmanifestatie Kunst in de Etalage die dit jaar wordt
gehouden van dinsdag 29 december 2020 t/m zaterdag 6
februari 2021. Een activiteit waarbij de 1,5 meter
afstandsregel eenvoudig gehandhaafd kan worden. Een
activiteit waarbij de vele etalages van ondernemers in de
Meppeler binnenstad weer ingeruimd worden voor
allerhande kunstwerken. Tezamen vormen de etalages één
grote expositieruimte.
De voorgaande edities waren met ruim 75 deelnemende
kunstenaars en evenzoveel deelnemende ondernemers een
groot succes. We gaan er dit jaar voor om dat succes te
evenaren, ja zelfs te overtreffen.
Kunst in de Etalage is een laagdrempelige activiteit en
bedoeld voor zowel amateurkunstenaars die hun werk voor
het eerst aan een groter publiek willen tonen als voor
professionele kunstenaars die al vaker hebben
geëxposeerd. Deelname is volledig gratis! Hoe werkt het? U
meldt zich aan en de organisatie wijst u daarna een etalage
toe. In overleg met de ondernemer maakt u afspraken over
wanneer u de etalage kunt inrichten. Meestal is dat na de
kerstdagen en een dag voor de start van de manifestatie.
Heeft u zelf contacten met een ondernemer en maakt u met
hem of haar een afspraak om te mogen exposeren, meld dit
dan zo snel mogelijk bij de organisatie.
Meedoen? Vul het dit deelnameformulier in en stuur deze
via e-mail op naar: info@grenzeloosmedia.nl

Subsidie
gemeente
Meppel
Het digitale subsidieloket
van de gemeente Meppel
is sinds 15 oktober
geopend. Verenigingen
die in aanmerking
denken te komen voor
een gemeentelijke
subsidie moeten hun
aanvraag voor het jaar
2021 uiterlijk 15
november 2020 indienen!

Workshops in
2021
Zodra het weer mogelijk
is, gaat het
Cultuurplatform Meppel
verder met het
organiseren van
workshops voor de
Meppeler cultuurmakers.
De workshop "Hoe krijg
je bestuursleden en wat
kun je van ze
verwachten", die we in de
nieuwsbrieven van
september en oktober al
hebben genoemd wordt
op een nader te bepalen
datum gehouden.
Heeft u een suggestie
voor een
workshopthema? Geef
het dan door via een mail
aan
info@cultuurinmeppel.nl

Nog vragen? Stel deze via e-mail of bel 06-31919396
Met vriendelijke groet,
Arjan Jonkers"
Het Cultuurplatform Meppel beveelt deze kunstmanifestatie
van harte aan!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurinmeppel.nl toe
aan uw adresboek.

