Welkom bij de nieuwsbrief van Daniëlle van Herk.
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Nieuwsbrief Stijl Compagnie 01-09-2019

Welkom!

Inhoud van deze nieuwsbrief:
- korte inleiding
- atelier bezoeken
- expositie nieuws
- binnenkort nieuwe website

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Daniëlle van Herk Artwork.
De intentie is om ongeveer 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 manier van werken
of het schilder proces.
Wilt u mijn atelier bezoeken dan kan dat op afspraak; stuur een mail naar
contact@daniellevanherk.nl

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

ATELIER BEZOEKEN

SAMENWERKING

Sinds begin dit jaar heb ik een ruim

Inmiddels ben ik een samenwerking

atelier gevonden midden op de mooie,

aangegaan met Dutch Luxury Design

authentieke Markt in Eersel.

en Associates des Arts. Dutch Luxury

Op die manier worden mijn

Design gaat enkele van mijn werken

gezinsleden niet meer gek van

vertegenwoordigen. Online, maar ook

rondslingerende verfspullen en

tijdens evenementen van onder

doeken en heb ik ook de rust en

andere Associates des Arts. Het eerste

ruimte om aan meerdere doeken

evenement met mijn werk vindt plaats

tegelijk te werken.

op 12 en 13 oktober in het kasteel in

Vanaf die tijd heb ik niet bepaald stil

Woerden. In de volgende nieuwsbrief

gezeten; volgt u me op Sociale Media

zal ik u daar meer over vertellen.

zoals Instagram en Facebook dan
heeft u al verschillend nieuw werk
voorbij zien komen. Zie iconen
onderaan deze nieuwsbrief

Associates Des Arts is een platform
waar kunst, interieur design en
business bij elkaar komen middels
pop-up exposities, netwerkborrels en

Momenteel werk ik aan zowel grote

andere speciale gelegenheden in

doeken (vanaf 60 x 80 cm) als kleine

markante gebouwen op steeds een

werken op canvasboard (25 x25 cm en

andere locatie.

24 x 30 cm). Langzaamaan ontstaan
daar series uit.
Daarnaast ontvang ik zeer regelmatig
met veel plezier geïnteresseerden in
het atelier. Dat vind ik enorm
inspirerend; ik ben altijd benieuwd
naar uw reactie.
Uit deze contacten vloeien soms ook

Zeer interessant voor bijvoorbeeld
interieurontwerpers en hun klanten
om te bezoeken. Op een
laagdrempelige manier maakt u kennis
met (het kopen en kiezen van) kunst
maar ook met de aanwezige
kunstenaars. Een netwerkplek bij
uitstek.

mooie samenwerkingen voort.
AFSPRAAK MAKEN ATELIER BEZOEK:
contact@daniellevanherk.nl

Het eerste evenement is op 14 en 15
september: 'Theatre des Arts' in de
oude Soda fabriek in Schiedam. Voor
aanmelden en meer info:

Daarmee kom ik op mijn laatste
nieuwtje: nieuwe samenwerkingen en

INFO 'Theatre des Arts'

exposities in het najaar!

BINNENKORT VERNIEUWDE WEBSITE!
Tot mijn grote vreugde kan ik u melden dat binnenkort de vernieuwde website van
Daniëlle van Herk Artwork wordt gelanceerd!
Ik verwacht deze in de volgende nieuwsbrief te kunnen aankondigen.
Wilt u tot die tijd op de hoogte gehouden worden van mijn activiteiten dan kunt u
mij volgen op één van de onderstaande Sociale media kanalen:

VOLG ME OOK OP:

Stijl Compagnie
Daniëlle van Herk

Artwork

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

