Nieuwsbrief maart 2017 ‘Tentoonstellingen Joris Peeters’

Beste kunstliefhebber,
Zoals elk voorjaar vind je hier de jaarlijkse nieuwsbrief met de expo’s waaraan ik
de komende maanden zal deelnemen
Neem gerust contact op wanneer je een gaatje ziet om zelf ergens eens langs te
komen!
Sommige tentoonstellingen lopen langere tijd en ik ben ongetwijfeld zo nu en dan
zelf wel eens in de buurt, ook al staat dat niet op het lijstje.
Je kan mij bereiken op 0493/502954 en jorispeeters3@hotmail.com
En zoals je wellicht al weet kan je de juiste info ten gepaste tijde ook wel
terugvinden op mijn website: http://users.telenet.be/joris3/
en op de facebookpagina: https://www.facebook.com/jorisp3
Ik hoop jou, je familie en kennissen… op één of meerdere gelegenheden of
vernissages te mogen ontmoeten.

Tot kijk,
Joris

Opdorp, openluchttentoonstelling in het dorp
Dries 9255 Opdorp -Buggenhout
Kunstenparcours ‘Vrij Land’
Tweejaarlijkse beeldententoonstelling in
Het middelpunt van Vlaanderen
een initiatief van vzw Opdorp het Middelpunt.

van 18 maart tot en met 17 april in openlucht tussen de duizenden narcissen
op ‘den Dries’

met op zondag 26 maart 10 tot 17u: 15de internationale plantenmarkt
en op zaterdag 1 april: feestelijk bezoek
Joris is alvast aanwezig op het ‘Feestelijk bezoek’ op zaterdag 1 aprilt 2017 om 16 u 30.
Info en route zie op www.hetmiddelpunt.eu
en op https://www.facebook.com/Opdorphetmiddelpunt/?fref=ts

Iedereen van harte welkom !

Lier, Vleeshuis
Grote Markt 2500 Lier

Kunstkring Toreke Herenthout
(afdeling beeldende kunsten)

treedt buiten haar grenzen
woensdag 26 april 2017 tot maandag 1 mei 2017
woe – do - vrij van 13 tot 17 u en za – zo - ma 10 – 17 u
Joris is aanwezig in beurtrol met de andere kunstenaars en op afspraak (0493/502954).
Met werken in diverse technieken van meerdere kunstenaars.
Info komt op https://www.facebook.com/toreke.kunst
en weldra op http://www.uitinlier.be/agenda/search?datetype=today

Iedereen van harte welkom !

Herenthout, Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Ter Voncke
Vonckstraat 17 2270 Herenthout
50e Fototetoonstelling
van Fotoclub Toreke Herenthout
Vernissage: vrijdag 12/05/17 om 20.00 u: je bent
van harte uitgenodigd
Open: zaterdag 13/05/17 van 14 tot …
en zondag 14/05/17 van 10 tot 20.00 u ,,
telkens met digitale projecties om 11 (zondag) , 15, 17 en 19u
Kleurenfoto’s, zwart-witfoto’s, vrij werk en digitale reeksen van de leden van de Fotoclub.
Ook Joris en Marleen tonen enkele foto’s. Joris is aanwezig.
Info en openingsuren zie vooraf ook op http://torekefoto.be/

Iedereen van harte welkom !

Lissewege, in en rond het dorp
8380 Lissewege - Brugge

‘Beelden in het witte dorp 2017’
23e editie
openluchttentoonstelling van
beeldhouwwerken
De beeldenroute is toegankelijk
van vrijdag 10 juli en met zondag 24 september 2017
Met werk van meer circa 80 kunstenaars’.
Info en routebeschrijving weldra op : www.beeldenroute.be

Iedereen van harte welkom !

De Pol (bij Steenwijk), beeldentuin en galerie
Löhnislaan 4 NL-8337 KG De Pol (Overijssel –Nederland)
‘Expositie Beeldschoon’

Kunst bij De Pol:
Hedendaagse Beeldende Kunst…
in huiselijke sfeer
De beeldentuin is toegankelijk vrijdag – zaterdag –zondag
1 september – 1 oktober 2017
Info op: www.expositie-beeldschoon.nl

Iedereen van harte welkom !

Herenthout, St-Gummaruskerk
Vonckstraat z.n. 2270 Herenthout
Fototentoonstelling n.a.v.
50e jubileum
van Fotoclub Toreke
Herenthout
Open: woensdag 1 november tot zondag 5 november 2017
Info en openingsuren zie vooraf ook op http://torekefoto.be/

Iedereen van harte welkom !

Herenthout, St.-Gummaruskerk
Vonckstraat z.n. 2270 Herenthout

50e groepstentoonstelling
Kunstkring Toreke Herenthout
(afdeling beeldende kunsten)
Zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 van 14 tot 18 u
Vernissage: vrijdag 24 november om 20u (je wordt nog uitgenodigd)
Joris is aanwezig op de vernissage en in beurtrol met de andere kunstenaars en op afspraak (0493/502954).
Met werken in diverse technieken van meerdere kunstenaars.
Info komt ook op https://www.facebook.com/toreke.kunst

Iedereen van harte welkom !

