Grafein initieert, organiseert en neemt deel aan
Grafiekprojecten

Bekijk de webversie

mei / juni 2022

Poster Grafiek2022
Met deze poster, gemaakt door Nadine Klok, eerstejaars
student aan AKI/ArtEZ in Enschede, toont Grafein waar
deze grafiektriënnale over gaat.
Drie maanden lang, op allerlei plaatsen in Nederland, zie
je de roller in actie, zie je laag na laag grafiek ontstaan,
tijdens Grafiek2022. Ook andere vormen van drukkunst
zijn zichtbaar, analoog en digitaal, mixed media met
grafiek als basis of als toevoeging, werk op papier en op
andere dragers.
Het logo in de vorige nieuwsbrief is deels transparant en
ziet er telkens anders uit. In de volgende nieuwsbrief meer
details over Grafiek2022. Tussendoor zijn er updates via
social media en de website van Grafein.
De komende maanden werken we aan de speciale website grafiek2022.nl in om alle
aangemelde grafiekactiviteiten online en in een papieren brochure te laten zien.

Meld G22activiteiten aan voor 1 juni 2022
Eind mei willen we graag alle of tenminste de kerngegevens van de G22 activiteiten
ontvangen via het aanmeldformulier voor Grafiek2022. Informatie die daarna binnenkomt
wordt digitaal getoond. Je kunt contact opnemen via expo@grafein.nl als je de deadline niet
haalt.

Open Ateliers tijdens G22
Grafein kan in principe ateliers en werkplaatsen die zich voor 1 juni aanmelden een
tegemoetkoming van €25 geven (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) voor materiaalkosten
en tijdbesteding bij demonstraties en gratis workshops tijdens G22, wanneer zij voldoen aan de
volgende voorwaarden:
registratie via het aanmeldformulier; aanvinken aanvraag tegemoetkoming
minimaal op 2 dagen een open atelier houden
bezoekersaantallen registreren
meewerken aan publiciteit voor Grafiek2022
verslag doen in beeld (en tekst) van hun evenement via social media met #grafiek2022 en
andere relevante aanduidingen

Roosendaal (NB) 28-05 t/m 09-07 2022

Een van onze nieuwe Grafeinvrienden is Galerie Via Strata, Stationsstraat 23 in Roosendaal
(Noord-Brabant). Deze kleine galerie is gespecialiseerd in grafiek en tekeningen.
Op 28 mei 16.00 uur vindt de opening plaats van de tentoonstelling met werk van Véronique
Driedonks.
Openingstijden tijdens expo's: woensdag, zaterdag & zondag 12:30 - 16:30 uur en op afspraak.
Véronique Driedonks ontsnapt aan het platte vlak door haar op papier en textiel gedrukte werk
te vouwen en weven. Zo ontstaan minutieus samengestelde reliëfs.

Geniet van het zonnetje en zorg goed voor elkaar.
Maria Kapteijns
Cisca Poldervaart
Maja Anna Chris
Hans Laban
Joyce Gabeler
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@grafein.nl toe aan uw adresboek.

