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Expositie Bonnefanten Kunstuitleen eert:
“Met echte kunst kun je thuiskomen!”
Van 2 december tot 21 december vindt in galerie Rick in Weert de tentoonstelling plaats van
Bonnefanten Kunstuitleen Weert. Deze expositie is een bijzondere samenwerking van Bonnefanten
Kunstuitleen en Galerie Rick.
De decembermaand is een goede maand om binnen te lopen bij Galerie Rick. Er zijn werken te
bewonderen die binnenkort te huur zijn bij Bonnefanten Kunstuitleen. Deze tijdelijke expositie is een
hele beleving! Speciaal hiervoor heeft Bonnefanten kunstuitleen een keuze gemaakt uit de nieuwe
aanwinsten die na afloop van de expositie ook te huur zullen zijn bij de kunstuitleen. Zo krijgt de
bezoeker een gevarieerd overzicht te zien van de werken bij de Kunstuitleen en kan zich alvast
verheugen op werk dat wellicht in de toekomst boven de eigen bank hangt.
De expositie is te bewonderen in Galerie Rick Collegeplein 5. De Kunstuitleen zelf, ernaast gelegen in
Beekstraat 27, is gewoon geopend op dinsdag van 18 tot 21 uur en op vrijdag van 14 tot 17 uur.

Menno Bauer (Stomptoren), Gekend Verlangen, acryl op doek

Het in huis halen van kunst is voor veel mensen een grote stap. Zowel het maken van een keuze alsook
financiële argumenten kunnen aspecten zijn die deze stap belemmeren.
Bonnefanten Kunstuitleen biedt de mogelijkheid vrijblijvend en zonder aankoopverplichting echte
kunst in huis te halen voor een zeer laag bedrag. Zo kunnen mensen via de Kunstuitleen, door telkens
andere kunst te lenen, hun eigen smaak ontwikkelen en gevoel krijgen voor kunst. Als een kunstwerk
echt bij een abonnee en het interieur past, bestaat de mogelijkheid het werk aan te kopen dankzij een
huurkoop regeling die bij de meeste abonnementen is opgenomen.

De expositie wordt officieel geopend op zondag 2 december aanstaande om 15.00 uur door Sandra
Holtjer, zakelijk directeur Bonnefantenmuseum en Emile Florack, directeur Rick. De tentoonstelling is
te bezoeken tot en met 21 december.
Openingstijden Galerie Rick: maandag t/m vrijdag, en zondag van 14.00uur tot 17.00uur. Toegang
gratis!
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