Daniëlle van Herk
ARTWORK

Nieuwsbrief Stijl Compagnie Januari 2020
https://daniellevanherk.nl

Nieuwsbrief januari 2020

Inhoud van deze nieuwsbrief:
- vermelding in Kunstcatalogus DLD
- schilderij in opdracht
- plannen 2020

NIEUWE KUNSTCATALOGUS DUTCH LUXURY DESIGN
Met gepaste trots kan ik u melden dat drie van mijn schilderijen zijn opgenomen in
de nieuwe kunstcatalogus van online galerie Dutch Luxury Design.
Bekijkt u bovenstaande video dan ziet u op het einde deze schilderijen.
Via Sociale Media heb ik hier al over bericht, bijvoorbeeld op de Facebookpagina
via deze link.
U kunt een korte impressie van deze catalogus ook bekijken op mijn website:
https://daniellevanherk.nl/nieuws-agenda-en-exposities/
Wilt u zelf een exemplaar; stuur me dan een mail of bekijk de online catalogus op
de website van Dutch Luxury Design.

SCHILDERIJ IN OPDRACHT
Inmiddels kan ik u al een collectie werken laten zien; van kleine werken op
canvasboard en papier tot grote schilderijen op doek vanaf 60 x 80 cm.
Daarnaast werk ik ook in opdracht.
Heeft u ideëen over een kunstwerk afgestemd op uw interieur (zowel privé als
zakelijk) en in het voor u juiste formaat; dan kan ik een schilderij op maat voor u
maken.
Stuurt u mij dan een mail om inhoudelijk verder te praten.
Er is veel mogelijk: contact@daniellevanherk.nl.

PLANNEN 2020
Degene die me afgelopen jaar gevolgd hebben weten dat ik in 2019 het schilderen
weer heb opgepakt en dat er inmiddels een website is; een nieuwsbrief; er twee
exposities zijn geweest èn regelmatige activiteit op Sociale Media.
Van daaruit zijn weer nieuwe samenwerkingen ontstaan. Deze samenwerkingen
worden dit jaar verder uitgebouwd en er komen nog enkele nieuwe bij.
Inmiddels heb ik gesproken met interieurontwerpers door het hele land en diverse
malen geïnteresseerd bezoek mogen ontvangen in mijn atelier.
Binnenkort meer daarover, spannend!

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Momenteel werk ik in het atelier onder andere aan een nieuwe serie op papier.
Kan er nu nog niet veel over zeggen, wellicht in de volgende nieuwsbrief.
Deze zal in maart verschijnen.
Bedankt voor uw aandacht .... en kent u nog mensen die ook graag de nieuwsbrief
willen ontvangen, stuurt u deze dan gerust door.
Creatieve groet,

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:

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

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

