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Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van Hedendaagse Realistische Kunst bij Galerie Montulet. /
Montulet galleries
Stay informed regarding the latest developments in
Contemporary Realistic Art at Galerie Montulet / Montulet
Galleries.

Nieuwsbrief (Newsletter) December 2021
Graag presenteren we een aantal nieuwe kunstenaars waarvan het werk onlangs in de
kunstcollectie van Galerie Montulet is opgenomen.
Ook attenderen we u bij dezen op nieuw werk van onze vaste kunstenaars.
Maar, omdat het jaar 2021 weer net zoals het jaar 2020 eindigt met een Lockdown,
mogen we de deuren van de galeries in Gouda en Den Haag i.i.g. tot 14 januari helaas
niet openen.
Een private view van het werk van de nieuwe kunstenaars en de collectie van alle
andere kunstenaars bij Galerie Montulet is echter wel mogelijk op afspraak op de locatie
in Gouda.
Uiteraard is ook de complete collectie online te zien en te koop 24/7 via
www.montuletgalleries.com
We wensen u fijne feestdagen en een fantastisch 2022!
We would like to present a number of new artists whose work has recently been added
to the art collection of Galerie Montulet.
We would also like to draw your attention to new work by our regular artists.
But, because the year 2021 will end with a Lockdown, just like the year 2020,
unfortunately we can't open the doors of the galleries in Gouda and The Hague until at
least January 14th.
However, a private view of the work of the new artists and the collection of all other artists
at Galerie Montulet is possible by appointment at the location in Gouda.
Of course, the complete collection can also be viewed and purchased online 24/7 at
www.montuletgalleries.com
We wish you happy holidays and a fantastic 2022!

Nieuw in de galeries van Galerie Montulet
New in the galleries of Galerie Montulet

Ralf Heynen

Edith Janzen

Louis Blondiau

Emelie Jegerings

Ellen Voets

Hans Bulder

George Schriemer

Trudy Dijkstra

Ahmad Haraji

Henk Jan Sanderman

Lilli Cohen

Yulia Muravyeva

Laurens Spier

Coren Geus

Neem voor afspraken contact op met info@galeriemontulet.nl of +31628523672
Openingstijden: U bent op Noordeinde 113 in Den Haag welkom van woensdag t/m zondag van
12:00 uur tot 17:00 uur.
Voor een compleet overzicht van de collecties gemaakt door verschillende kunstenaars bezoek
www.montuletgalleries.com
--For appointments, please contact info@galeriemontulet.nl or +31628523672
Opening hours: you are welcome at Noordeinde 113 in The Hague from Wednesday to Sunday
from 12:00 to 17:00 o'clock
For a complete overview of the collections created by the various artists at Gallery Montulet
visit www.montuletgalleries.com
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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@galeriemontulet.nl toe aan uw adresboek.

