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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.

https://daniellevanherk.nl/wp-content/uploads/2020/01/DLD-kunstcatalogus-januari-2020-1.mp4
https://www.facebook.com/stijlcompagnie/?__tn__=kC-R&eid=ARDbJ48pu52JukE5EidbVxznGmYVGTg_sX7rl_WoiCXzCIhPksNJo-GYtcvcOhUJREhqnCjfFc3hl6um&hc_ref=ARREUJYSK4o7sST9FmK5g9QDCUmuAu8AkMT2lH844BKdFsVZmmmO9FRngTcCImnMQHI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBbfreRoWxavQHQIkW74QDFBJAqg4TEPtWigIByp9tENGh0uyEaYOCNOSTZ2z2MEg2HPatuArw9I1jwkOmr9sdAG02L-iEi-Id0IQH347eUn8h2EIYohpmf8sasPBCqe5WUi9x6GUvVq5rlnCxSOWGlVBa3-TaE7DfGDtdBxyPvMtHqL_eSyOrVZExyvXh97fdba78YxJ9MjTB7Cu_m-TkzQEvET_wO6r-rWnqDHIb1n3uLPJ-Io9gn5_eg05eiH-i3gt4EehlLRD75fktLHPHfRdyZ5cNu97FZVVh8wWmWnJNJT6a6bPN8kW5Wp1NFdY-dFszXUmg9keAeIzAZIiKz5r03NAvqFSpu-g
https://daniellevanherk.nl/nieuws-agenda-en-exposities/
mailto:contact@daniellevanherk.nl
https://dutchluxurydesign.nl/en/fine-art


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.

mailto: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

https://daniellevanherk.nl/shop/on-the-moor-1/
https://daniellevanherk.nl/
https://daniellevanherk.nl/nieuws-agenda-en-exposities/
https://www.instagram.com/daniellevanherk_stijlcompagnie/


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

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

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/22005972/1631162
mailto:contact@daniellevanherk.nl
https://www.instagram.com/daniellevanherk_stijlcompagnie/
https://www.facebook.com/stijlcompagnie/
https://twitter.com/stijlcompagnie
https://www.linkedin.com/in/daniellevanherk/
https://nl.pinterest.com/stijlcompagnie/
https://www.mailerlite.com/

