
NIEUWSFLITS
In de komende periode staat er van alles op stapel waar Art & Jazz bij

betrokken is.

Op 31 augustus is er in Muzee het 
UIT festival 

waar wij iedereen van harte voor willen uitnodigen.
Het belooft een gezellige culturele avond te worden.
https://www.facebook.com/events/2112183862438633/

Volgend op deze avond het festival 

Cultuur op Scheveningen, 
op 1 september dat zich rond de oude kerk in de Keizersstraat afspeelt.

Art & Jazz zal hier het publiek, dus ook u, uitnodigen om te gaan mozaïeken
of op de foto te gaan bij een ouderwetse strandstoel.

Met een oud badpak voor je zie je er heel anders uit. En met een beetje geluk
kun je de foto ook nog meenemen.

https://www.facebook.com/events/2112183862438633/


Op donderdag 20 september is onze 

Algemene Bijeenkomst 
bij Muzee waar je weer helemaal opgeladen vandaan komt door de leuke

contacten met andere kunstenaars en alles wat jullie en het bestuur ter
informatie aandraagt om een discussie op gang te brengen.

En niet te vergeten de ‘teaser’ voor het project Wintersurprises.

WINTERSURPRISES

Klinkt spannend maar wat zijn dat?
Art & Jazz heeft de aangesloten kunstenaars die allen mee kunnen doen aan

de Wintersurprise-Wedstrijd. Dat kan in de vorm van een schilderij, een beeld,
een installatie,  textielkunst,  glaskunst, keramiek of een sieraad.  Een vaste

groep van 5 kunstkenners vormt de jury.
Er zijn maar liefst 5 WINTERSURPRISES  die alle een maand te zien zullen zijn
op een vaste Art&Jazz expositieplaats in Muzee aan de Neptunusstraat 92 in

Scheveningen.
Elke eerste zondag van de wintermaanden zal een nieuwe Wintersurprise

feestelijk worden onthuld om 12.30 uur, voorafgegaan door koffie met gebak
en vergezeld van Jazz muziek.

Benieuwd ?
De feestelijke onthullingen zijn:

in 2018 op zondag 7 oktober en zondag 4 november en
in 2019 op zondag 6 januari, zondag 3 februari en zondag 3 maart.

Kom kijken en laat u verrassen!


