Opening laagdrempelige galerie Kunstproeven in Stein
Na een succesvol Kunstproeven evenement in Maastricht in maart van dit jaar is nu Stein aan de
beurt om te gaan Kunstproeven.
Een nieuw project in de vorm van een ‘kunstwinkel’ ziet het levenslicht. Het pand is gelegen aan
de Kruisstraat 7 in het gezellige, oude centrum van Stein. Liliane Konings, zelf beeldend
kunstenaar en initiator van Kunstproeven, opent in samenwerking met vier kunstenaars een
kunstgalerie. Zij bieden getalenteerden en kunstenaars een etalage en toonbank voor hun werk.
Bij Kunstproeven staat de deur vanaf donderdag 9 december vanaf 13.00 uur open. Het is een
sfeervolle en laagdrempelige kunstgalerie waar je gemakkelijk binnenloopt om een kijkje te
nemen. Een ontmoetingsplek waar bezoekers enthousiasme voelen en waar de zintuigen worden
geprikkeld. Het accent ligt op kleurrijke schilderijen, beeldhouwwerken, objecten en
handgemaakte hebbedingen. Allemaal uniek en voor iedere smaak en elk budget. Ideaal om
cadeau te geven, maar ze staan zeker ook mooi in de eigen woonkamer of keuken.
Ook is bij Kunstproeven de complete collectie kunstkaarten te koop van Artcard for Charity; een
stichting zonder winstoogmerk. De kunstkaarten zijn van vooral Limburgse kunstenaars waarvan
een gedeelte van de opbrengst naar zo’n 25 goede doelen gaat. De kunstenaars runnen zelf de
shop en helpen graag bij het maken van een keuze voor een kunstwerk. Naast de vaste collectie
zal er elke 6 weken een wisseling zijn van een aantal gastexposanten.
Ook een kijkje in de ‘keuken’ van de kunstenaar is mogelijk. Tijdens de openingstijden is er
altijd wel een kunstenaar aan het werk. Schilderen, beeldhouwen, papier-maché of sierraden
maken, je kunt het er allemaal van dichtbij meemaken.
Kunstproeven is tijdens de decembermaand geopend van dinsdag tot en met vrijdag van
13.00 - 18.00 uur.
Op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur en op zondag van 13.00 - 17.00 uur. Op zaterdag 18
december zijn de organiserende kunstenaars en de gastexposanten aanwezig en wordt de
opening feestelijk gevierd.
Loopt u gerust eens binnen en laat u verrassen.
Adres:
Kruisstraat 7
6171 GC Stein
[gratis parkeren in de buurt]
www.kunstproeven.nl

Angeline Huijdts
Schilderijen/grafiek/foto’s

Jeanine Kunze
Collectie Artcards for Charity/Kunstkalenders

Josine Meulenberg-Verdonschot
Objecten/sieraden/schilderijen

Karin Counet
Sculpturen/beschilderd terracotta/schilderijen

Liliane Konings
Schilderijen/artboxes/papier-maché schalen

Marie-Therese Crombag-Slangen
Schilderijen

Rudi Nelissen
Keramische sculpturen en epoxy schilderijtjes

Sonja Reedijk
Sieraden en grafiek

