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Studio 110. Bacinol 2, Hooikade 13, 2617AB Delft 

www.edithbons.nl

28 okt. - 16 dec. 2018:  Ik ben een van de  exposanten met een werk in deze tentoonstelling: “FirstDecade” 
10 jaar 38CC. Feestelijke opening 28 oktober om 16.00 uur door Bas Vollebregt, wethouder Cultuur in Delft.  
Meer info: https://www.38cc.nl/newpage4  

18 Nov. - 16 dec. 2018: In de “Grote Portretten Galerij” zal het werk te bewonderen(en te koop) zijn van 
het model wat mij is toegewezen. Dit i.h.k. van een eigentijdse invulling van de Dordtse Synode dat 400 jaar 
geleden plaats vond.  De opening voor het publiek zal zijn op 18 november.                                                       
Meer info: https://www.pictura.nl/copy-of-geschiedenis 

24 april - 20 mei 2019: Verkuno, een vereniging voor professioneel werkende kunstenaars in Drenthe 
organiseert een groepstentoonstelling in de galerie van kunstencentrum K38 te Roden. Een tentoonstelling 
met de titel: Kunt-en-Koken. Degenen die mij al een lange tijd volgen weten dat dit gegeven mij na aan het 
hart ligt, daar ik dit concept meerdere malen heb toegepast in mijn solo tentoonstellingen. Ik zal 
waarschijnlijk een installatie bouwen in deze ruimte en misschien kom ik ook met autonoom werk. De 
opening zal plaats vinden op 26 april 2019.  Meer info:  https://www.verkuno.nl 
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117 mei - 19 juli 2019: Bedrijfs presentatie in de Rechtbank van Maastricht. 

   Indisch Museum:  Dit jaar ben ik uitgekozen door het Indisch Museum om voor het voetlicht 
geplaatst te worden.   U krijgt een goed beeld van de ontwikkeling van mijn kunst.                

   Bezoek deze interessante website:  https://indischmuseum.com/edith-bons/ 

Nieuw!!  Sommigen van U hebben het misschien al ontdekt maar naast Facebook en Linked-In 
profileer ik mij nu ook via Instagram. De bedoeling daarvan is om me vooral internationaal te laten 
zien.  Maak vast kennis:    https://www.instagram.com/edith.bons/?hl=en                                                      
…en misschien wilt U me daar ook wel volgen… 

Pakje kunst:® is een initiatief van RoNalt Schrauwen, beeldend kunstenaar uit Tilburg: https://
ro-naltschrauwen.exto.nl                                                                                                                                      
U kunt nog minitjes van mij trekken bij “Uit je Kunst” in Woerden: http://uitjekunstwoerden.nl  
en bij de kunstuitleen in Rotterdam:   

   http://kunstuitleenrotterdam.nl/deelnemende-kunstenaars/ 

Pivacywetgeving  
                    U ontvangt deze nieuwsbrief omdat U in mijn mailbox zit . Wilt u het nieuws van mij blijven ontvangen?
                    Dan hoeft U niks te doen en geeft U daarmee toestemming.(Wie zwijgt stemt toe)    
                    Wilt U geen nieuws meer ontvangen? Laat me dat weten via reply.
                    Op mijn website (contact) https://www.edithbons.nl/?page_id=709 kunt U lezen wat de privacy 
                    verklaring  voor mij precies inhoudt.

                    Tot de volgende Nieuwsbrief.   
      
                     Edith Bons, beeldend kunstenaar
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