Kunstborrel
in Prinsenhof Groningen
Vrijdag 5 april 2019

Kunst met (g)een luchtje

Kunst met (g)een luchtje
Een lekker drankje, een lekker hapje en kunstwerken waar (g)een luchtje aan zit…
De kunstborrel van 5 april!
In 1961 presenteerde de Italiaanse kunstenaar Piero Manzoni een klein geëtiketteerd
blikje met de intrigerende titel “Artist’s shit”. Op het etiket staan keurig de
productiedatum en de verpakkingsdatum, het nettogewicht en de inhoud (en ook meteen
de titel van het kunstwerk) vermeld: Artist’s shit.
Hoe zinnenprikkelend ook, aan dit kunstwerk zit geen luchtje. Ook niet aan de andere
kunstwerken waar Saskia tijdens deze kunstborrel graag met u bij stil staat. En toch:
soms zit de clou van een voorstelling in een klein hoekje, soms op een klein kamertje, soms
in een blikje – en soms ook niet.
Op 5 april drukt kunsthistorica Saskia Goddijn u met humor, maar heus in alle ernst, met
de neus op de feiten.

Kunstborrel Kunst met (g)een luchtje
Prinsenhof Groningen
vrijdag 5 april 2019
16.45 – 17.30 uur
Prijs per persoon: € 22,50 incl. btw
Prijs inclusief vlot kunstverhaal (45 minuten) en borrel (2 hapjes en 2 drankjes)

Aanmelding
•
•

via (link) AANMELDEN op de website van Uit de Kunst
of mail:
Ja, ik kom/ wij komen graag naar de Kunstborrel
in Prinsenhof Groningen
vrijdag 5 april 2019
voor de prijs van € 22,50 incl. btw per persoon
en ga/ gaan akkoord met de voorwaarden (zie hieronder)
Aantal personen:
E-mailadres:

Betaling
Maak het bedrag à € 22,50 per persoon vóór 25 maart 2019 over op bankrekeningnummer
(iban) NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN te Groningen, o.v.v. Kunstmet19
Voorwaarden
Onverhoopte annulering uwerzijds
Na inschrijving bedragen de annuleringskosten 100 %. Je kunt je bij onverhoopte afwezigheid wel door
iemand anders laten vervangen.
Annulering door Uit de Kunst
Mocht de kunstborrel door Uit de Kunst onverhoopt geannuleerd moeten worden, ontvang je z.s.m. bericht
van en wordt het betaalde bedrag per ommegaande teruggestort. Mocht de kunstborrel op het laatste
moment om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan, ontvang je z.s.m. een e-mailbericht/ telefonisch
bericht. Ook in dat geval wordt het betaalde bedrag uiteraard z.s.m. teruggestort.
drs. Saskia K. Goddijn

- KvK: 61903914 – btw:

107047676B01

