
Daniëlle van Herk
ARTWORK

Inhoud van deze nieuwsbrief: 

- vernieuwde website online!
- deelname Landelijk Atelier Weekend

- video impressie expositie Kasteel Woerden

Welkom bij de nieuwsbrief van Daniëlle van Herk Artwork.

De intentie is om ongeveer twee-maandelijks een nieuwsbrief te versturen.

Doel is om u op de hoogte te houden van nieuw werk, de agenda,
samenwerkingen en achtergrond informatie zoals bijvoorbeeld het schilder proces

en de totstandkoming van een schilderij.

Heeft u serieuze belangstelling voor mijn werk en wilt u het atelier bezoeken dan
kan dat op afspraak; stuur een mail naar contact@daniellevanherk.nl

Welkom bij de nieuwsbrief van Daniëlle van Herk Artwork. Kunt u deze e-mail niet goed
lezen? Klik dan hier.
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VERNIEUWDE WEBSITE ONLINE !

Tot mijn grote vreugde kan ik u melden dat de vernieuwde website van Daniëlle
van Herk Artwork inmiddels online is.

Dit is een enorme klus geweest, maar gelukkig heb ik hulp gehad van
GoedVerzorgdOnline

Ik nodig u uit om een kijkje te nemen en hoor graag wat u er van vindt.
De inhoud van de website wordt regelmatig aangevuld met nieuw werk en nieuwe

activiteiten.
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DEELNAME LANDELIJK ATELIER WEEKEND

Op zaterdag 16 en zondag 17 november vindt weer het Landelijk Atelier Weekend
plaats.

Voor het eerst zal ik ook deelnemen aan dit weekend.
Er zal dan een speciale selectie grote doeken en kleine panelen te zien en te koop
zijn.

Adres: Markt 29, Eersel
Openingstijden:
zaterdag en zondag: 13.00-17.00 u

Ik kijk er naar uit u dan te ontmoeten.

Momenteel werk ik aan zowel grote doeken (vanaf 60 x 80 cm) als kleine werken
op canvasboard (25 x25 cm en 24 x 30 cm). Langzaamaan ontstaan daar series uit.

Meer informatie vindt u op de website van Landelijk Atelier Weekend

https://landelijkatelierweekend.nl/ateliers/locatie/danille-van-herk-artwork-eersel


TERUGBLIK GALLERY DES ARTS KASTEEL WOERDEN

Het eerste evenement van Associates des Arts waaraan ik ook deelnam met enkele
schilderijen vond plaats op 12 en 13 oktober in Kasteel Woerden. In de vorige
nieuwsbrief had ik u daar meer over verteld.
Deze kunt u hier teruglezen.

De pop-up gallery was een succes; er was serieuze belangstelling voor de
kunstwerken èn de kunstenaars en er zijn weer vruchtbare, nieuwe connecties
gemaakt.

Associates Des Arts is een platform waar kunst, interieur design en business bij
elkaar komen middels pop-up exposities, netwerkborrels en andere speciale
gelegenheden in markante gebouwen op steeds een andere locatie.

Klik op deze link voor een video impressie van deze pop-up gallery: u gaat dan
naar mijn website pagina waar de video op te vinden is. Alleen nog even naar
beneden scrollen en u vindt de video.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

In de volgende nieuwsbrief ga ik u onder andere vertellen over recent werk en de
totstandkoming daarvan èn hoop ik u nieuws te brengen over (nieuwe)
samenwerkingen.
Bedankt voor uw aandacht .... en kent u nog mensen die ook graag deze
nieuwsbrief willen ontvangen, stuurt u deze dan gerust door.

Creatieve groet,
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Daniëlle van Herk Artwork
Onderdeel van STIJL COMPAGNIE

email: contact@daniellevanherk.nl
mobiel: +31(0)6 300 666 31

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft
aangemeld.

Afmelden

Daniëlle

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Bent u nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief maar wilt u toch graag op de
hoogte blijven? Stuur dan een email naar: contact@daniellevanherk.nl 

VOLG ME OOK OP:
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