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NIEUW ATELIER !!

Vanaf 1 april 2020 werk ik vanuit een nieuwe atelier ruimte.
Adres: Studio Eyckehorst, Meerheide 100P in Eersel.

Een hoge industriële ruimte met eigen roldeur waar ik voortaan ook aan hele grote
schilderijen kan werken.

Info: https://daniellevanherk.nl/nieuws-agenda-en-exposities/ 

KUNSTEXPOSITIE SALON DES ARTS
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KUNSTEXPOSITIE SALON DES ARTS

Maar liefst 7 schilderijen van mijn hand hebben een plaats gekregen in de
prachtige flagshipstore van Siematic aan het Vondelpark in Amsterdam.

Samen met nog twee kunstenaars van 
Dutch Luxury Design proberen we de toch al schitterende keukenontwerpen nog

meer cachet te geven.
De samenwerking is esthetisch gezien al zeer geslaagd vinden de betrokken

partijen.
Binnenkort volgt de officiële opening, u ontvangt daarvoor nog een uitnodiging.

Als een bepaald virus tenminste de kop in wordt gedrukt.... 
Ben je binnenkort in Amsterdam, loop dan gerust eens binnen en laat je

verrassen.
Meer nieuws over deze samenwerking vindt u op de mijn website.

Houdt u ook mijn sociale media in de gaten (zie de iconen onder aan deze
nieuwsbrief) voor het meest actuele nieuws over dit project.

Evenement van Associates Des Arts

PUBLICATIE WONEN 360

Begin maart is er een publicatie in Wonen 360 verschenen over mijn schilderijen
en de impact die kunst kan hebben wanneer toegepast in een zakelijk of
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persoonlijk interieur.
U kunt dit artikel teruglezen op de website en via deze link: wonen360.nl

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Bij het verschijnen van de volgende nieuwsbrief (in mei) kunt u nog meer nieuws
over samenwerkingen verwachten en ben ik al aan het werk in het nieuwe atelier.
Bent u geïnteresseerd in mijn werk dan kunt u op afspraak het atelier bezoeken.

Info: contact@daniellevanherk.nl

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven dan nodig ik u uit om me via onderstaande
sociale media iconen te volgen.

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

https://daniellevanherk.nl/nieuws-agenda-en-exposities/
https://www.wonen360.nl/article/9194777/de-impact-van-kunst-in-een-interieur/
mailto:contact@daniellevanherk.nl
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/


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

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/23197482/1631162
https://www.mailerlite.com/

