Art Fair / Tuinen van Appeltern
van € 24,- voor € 10,- p.p.

Eén van de ruim 200 aanwezige
modeltuinen op het inspiratiepark.
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HEDENDAAGSE KUNST
Honderden schilderijen en sculpturen op één locatie
LOCATIE: Tuinen van Appeltern: Walstraat 2a, Appeltern
CONTACT: Tel: 0412-482159 • E: info@sousterre-artfair.nl

WWW.SOUSTERRE-ARTFAIR.NL
Lever deze kaart in bij het entreegebouw en
u ontvangt 60% korting op de prijs van het combiticket.
Op alle dagen tijdens de beurs geldig.

WELKOM OP DE
VIND EN BELEEF KUNST OP DE
KUNSTBEURS VAN NOORD-BRABANT
Wij heten u van harte welkom op de 3e editie van de Kunstbeurs van
Noord-Brabant. Met een uitgebreide en kwalitatief hoogwaardig
kunstaanbod van een paar duizend kunstwerken geëxposeerd in een
schitterende accommodatie met beeldenpark van ruim 30.000 m2, is
een bezoek aanbiedt
deze unieke
beurs meer
dan de moeite
waard.
De kunstbeurs
u enkele
honderden
kunstwerken

APPELTERN

en
het inspiratiepark meer dan 200 schitterende voorbeeldtuinen.
Deze combinatie maakt een bezoek aan deze unieke beurs
nog meer de moeite waard.

Met trots toont Galerie Sous-Terre
kunstwerken van de 1ste vrouwelijke
kunstenaar van ’t jaar Ans Markus

Vanwege de 25 jarige samenwerking
met Galerie Sous-Terre, dit jaar extra
aandacht voor Paula Evers

Richard Fischer

Kom naar de beurs en profiteer van exclusieve acties van galerie
Sous-Terre, zoals 3 maanden gratis kunst uit de uitleencollectie.
sous ter
re
K
u n s t c
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www.galerie-so

us-terre.nl

Deze cheque kunt
u inwisselen voor
Bij inlevering ontvangt
een kunstwerk
u bovendien 10%
bij galerie Sous-Terre.
korting over de
totale waarde
van uw aankoop
of aankopen.

Zegge

Het vermelde

bedrag op deze

cheque dient

in één keer te

worden besteed.

Nol de Groot

Galerie Sous Terre
Aalsmeer
Kudelstaartseweg
1
1431 GA Aalsmeer
(NH)
Telefoon: 0297
- 364400

cheque.indd

1

Galerie Sous-Terre
Lithoijen
Batterijstraat 23a
5396 NT Lithoijen
Telefoon: 0412
- 482159

Datum van uitgifte

Galerie Sous-Terre
Nijverdal
van den Bergsweg
3
7442 CK Nijverdal
Telefoon: 0412
- 482159
Volg Galerie Sous-Terre

via

28-11-11 18:56

En naar
maak
kans
opteer
devangalerie
Kom
de beurs
en proﬁ
exclusieveSous-Terre
acties
van Galerie Sous-Terre, zoals 3 maanden gratis kunst
kunstcheque
ter
waarde
van
€ 1000,-.
uit de uitleencollectie.
En maak kans op de Galerie Sous-Terre
kunstcheque ter waarde van €1000,-

WWW.SOUSTERRE-ARTFAIR.NL

