Nieuwsbrief 2 ARTCETERA - december 2012

Opening expositie door Hans van Koningsbrugge
Dr. Hans van Koningsbrugge opent expositie van Artcetera in Kunsthuis
Secretarie in Meppel. Op zondag 23 december bent u vanaf 16.00 uur van
harte welkom. Van Koningsbrugge is directeur van het Nederland-Rusland
Centrum en hoogleraar Geschiedenis en Politiek van Rusland. Een mooiere
link naar ons Rusland project kunnen we ons niet voorstellen.
Tijdens de expositie maakt u kennis met recent werk van de acht
kunstenaars die samen het collectief Artcetera vormen. Op
www.artcetera.nl stellen ze zich aan u voor.
Dr. Hans van Koningsbrugge

Kunsthuis Secretarie ligt in het oude centrum van Meppel, 10
minuten lopen van het station. Op www.kunsthuissecretarie.nl
vindt u een routeplanner.
Tijdens de opening geniet u van de muzikale omlijsting door de
bekende saxofoniste Tineke Postma en pianist Marc van Roon.

Kunsthuis Secretarie
Hoofdstraat 22, Meppel
Openingstijden:
dinsdag/woensdag/zaterdag/zondag:
13.00-17.00 uur,
donderdag: 10.00-17.00 uur,
vrijdag: 13.00-20.00 uur.

FROM SINT-PETERSBURG WITH LOVE
De naam voor onze tentoonstelling in het kader van het
Nederland/Rusland jaar 2013 is de werktitel voorbij. Blik op Oost–Blik
op West is ondertitel geworden. Op 8 maart gaan we in Groningen,
samen met onze Russische partner van start onder de titel From SintPetersburg with Love. Het is een onderstreping van onze relatie en een
knipoog naar de soms roerige historie van Nederland met Rusland.
< Via SICA ontwikkelde beeldmerk voor alle activiteiten in Nederland en Rusland in 2013.

EXPOSITIES 2013
Op 8 maart 2013 vinden op twee
locaties in Groningen de feestelijke
openingen plaats van de tentoonstelling
From Sint-Petersburg with Love. In het
Noordelijk Scheepvaartmuseum en in
De Synagoge. Deze twee historische
panden in het centrum van Groningen
vormen dan het decor van het werk van
het jonge kunstenaarscollectief
Nepokorennie uit Sint-Petersburg en
Artcetera.
In onze volgende nieuwsbrief leest u
meer over deze uitzonderlijke
exposities. We besteden dan tevens
aandacht aan de tentoonstelling in
Sint-Petersburg.
Het Noordelijk Scheepvaart Museum

www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl

De Synagoge

www.synagogegroningen.nl

SPONSOREN
De grote sponsoren van ons project zijn het W.E.Jansenfonds, Je Maintiendrai en de Kunstraad
Groningen. Door hun steun durfden we ons project in Groningen voort te zetten, geholpen
door onze adviseurs. Voor de stap naar Sint-Petersburg zijn al gelden toegezegd door andere
sponsoren, maar er is meer nodig!
Sponsoren gezocht
Uw (bedrijfs)naam verbinden aan kunst? Kunst met een hoog MVO gehalte? Zowel de link met
het Ruslandjaar als de link met de betrokken kunstenaars geven uw naam een cultureel
maatschappelijke uitstraling. Als sponsorproject bij uitstek geschikt om uw (bedrijfs)naam
positief te profileren. In deze zwaar economische tijden noodzakelijk en gewaardeerd door uw
doelgroep.
Als tegenprestatie mag u ons logo gebruiken voor promotionele activiteiten. Afhankelijk van de
grootte van het sponsorbedrag ontvangt u meer tegenprestaties. Denk daarbij aan gratis
toegangskaartjes tot aan het beschikbaar stellen van kunstwerken om uw gebouw tijdelijk aan
te kleden. Artcetera vermeldt uw (bedrijfs)naam op exposities, op de website en in de
nieuwsbrief. Bij hogere bedragen vermelden we uw naam met logo. In een mondeling gesprek
kunnen we meerdere mogelijkheden met u bespreken.
Voor meer informatie neemt u contact op met Dettha Erasmus 06 214 236 01

Let op: Artcetera is een Anbi-instelling
daardoor is uw gift is aftrekbaar van de belasting.

ADVISEURS
Zonder adviseurs zou ons project mislukt zijn. Artcetera is hen dankbaar. Sommigen zijn of
waren tijdelijk nodig, anderen doorlopend. De huidige adviseurs zijn:
Hans van Koningsbrugge: directeur Nederland Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies Groningen.
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen.
Herbert Admiraal: consultant voor Nederlandse en Russische bedrijven op juridisch niveau voor verzekeren en
vervoer
Mieke Riezebos: communicatieadviseur
Sabina Kadzhijeva: studente Slavische talen
Wilma Mencke: directeur Kunstbureau Albion Putti
Wim van Rink: webmaster.

SICA
Het project Blik op Oost–Blik op West met de expositienaam From Sint-Petersburg with Love is
geaccepteerd door het SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) Zie
www.nlrf2013.nl voor de landelijke informatie.

NNR2013
De Stichting Noord–Nederland Rusland 2013 heeft een eigen organisatie
opgezet. Marketing Groningen verzorgt de PR voor activiteiten in 2013.
Zie www.nnr2013.nl voor specifieke noordelijke informatie.
> Beeldmerk voor alle activiteiten in Nederland en Rusland in 2013. Artcetera gebruikt zo mogelijk zowel het landelijke
als het noordelijke beeldmerk in haar publicaties.

Contact?
Ga met Artcetera in gesprek via Facebook, Twitter of info@artcetera.nl

