uitnodiging
kom kijken naar
ons nieuwe podium

ALLE TALENTEN VERDIENEN HET

OM GEZIEN TE WORDEN!

SCHITTEREN OP
EEN MOOI PODIUM

OF TIJDENS EEN THEMA-EXPOSITIE
ONZE FERD VAN THIELZAAL IN HET RODE TORENTJE
GAAT DIT JAAR EEN STEVIGE RENOVATIE KRIJGEN
KunstLokaal wil van deze zaal in D’n Dörpel een klein multifunctioneel
theatertje maken met een écht podium, donkere gordijnen, een groot
projectiescherm en een integraal speakersysteem en theaterspots
gericht op het podium. Dit alles professioneel uitgevoerd waarbij de
apparatuur gebruikersvriendelijk moet zijn voor iedere gebruiker.
TALENT MOET EEN KANS KRIJGEN IN D’N DÖRPEL.
Het hele gebouw ‘ademt ‘ naar Kunst en Cultuur. We willen talentontwikkeling zichtbaar
maken en een kans geven. Talent uit de cursussen van KunstLokaal, maar juist ook
voor mensen met een verstandelijke beperking van o.a. ArtOro en KansPlus. Mooie
expositieruimtes waar amateurkunstenaars, cursisten, professionele kunstenaars samen
werk kunnen tonen in een openbaar gebouw waar dagelijks vele bezoekers komen.
In D’n Dörpel zijn verschillende instellingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie
en zakelijke dienstverlening samengebracht in één gebouw en dit levert een erg goede
bijdrage aan de leefbaarheid van Gemert Bakel. De meerwaarde is dat doelgroepen in het
gebouw in aanraking komen met andere producten die aangeboden worden door de partners.

Een grote wens van KunstLokaal om de foyer en de Ferd van Thiel
zaal opnieuw in te richten en op te waarderen met een uitstraling die
past bij onze culturele instelling zal dit jaar worden gerealiseerd.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn op

VRIJDAG 12 JANUARI 2018
Officiële feestelijke opening: 19:00 uur

Deze herinrichting is mede tot stand gekomen door een samenwerking met
de Rabobank en een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds, HLB van
Daal & Partners, Het Gemerts Atelier, Kunst op Locatie en ArtOro.

De uitvoering ligt in handen IDG Interieurbouw en is mede mogelijk
gemaakt door vd Meijs schilderwerken en Hans Wilbers Geluidstechniek.

Verbetert vastgoed!

T 0492-362 919 www.vdmeijs.nl

f KunstLokaal Gemert

Vondellaan 49 Gemert 0492 362 075 www.kunstlokaal.net

