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Expositie See Things in Perspective
(IPMAP2021) in Amsterdam
Op dit moment zijn Maja, Ad, Roos en Joyce volop bezig met
het voorbereiden van de tentoonstelling See Things in
Perspective in Amsterdam. Het aantal kaarten is inmiddels
gegroeid tot meer dan 250 stuks.
De tentoonstelling is van 26 t/m 30 mei en van 3 t/m 6 juni in
het nieuwe atelier van grafisch collectief Thoets aan de
Haparandadam 7, studio 8b in Amsterdam.
De openingstijden zijn van16-19 uur, op afspraak.
Op www.grafein.nl/exposities kun je vanaf 15 mei een tijdslot
boeken. Vrienden van Grafein hebben een streepje voor.
Op de postcard-pagina van de Grafeinwebsite en op
Instagram kun je de inzendingen ook zien.

Catalogus See Things in Perspective
Grafein maakt een online catalogus omdat de inzendingen van
over de hele wereld komen. Deze zal vanaf 19 mei voor
iedereen beschikbaar zijn via onze website.
We gaan ook een papieren catalogus uitgeven.
In deze A4-catalogus met meer dan 60 pagina's worden alle
print-mail-art kaarten die op tijd ontvangen zijn opgenomen.
De catalogus is vanaf 26 mei verkrijgbaar en kost exclusief
verzendkosten €6,00. Twee exemplaren kosten €10,00. De
catalogi zijn te koop in Amsterdam, tijdens de expositie, en
mogelijk ook in Utrecht en Eindhoven na afspraak.

Aanmelden voor Grafiek2022
GRAFIEK2022
1 SEPTEMBER T/M
30 NOVEMBER
We krijgen steeds meer reacties van kunstenaars die aangeven dat ze volgend jaar (weer)
willen meedoen met de grafiektriënnale.
Voor de duidelijkheid: ieder zorgt zelf voor zijn/haar expositielocatie en organiseert zelf zijn/haar
grafiekactiviteit.
Voor Tooropvrienden is een Grafeinproject in de maak, waarover in een latere nieuwsbrief
meer.
Je kunt je voor Grafiek2022 aanmelden via het formulier op de pagina Grafiek2022aanmeldingen. Je ziet daar ook wie zich al hebben aangemeld.

Met vriendelijke groet,
Maria Kapteijns, Cisca Poldervaart en Joyce Gabeler
Stichting Grafein
Tel. 06 1432 7420
www. grafein.nl
info@grafein.nl
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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.

