
Galerie Sous-Terre is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1, Aalsmeer en is op zaterdag en zondag tussen 13.00 
en 17.00 uur geopend en op afspraak.

WWW.SOUS-TERRE.NL  |  +31(0)297 - 36 44 00  |  info@galerie-sous-terre.nl 

Galerie Sous-Terre is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 te Aalsmeer, geopend op zaterdag en zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak. 

WWW.SOUS-TERRE.NL  |  +31(0)297 - 36 44 00  |  info@galerie-sous-terre.nl 

Wij nodigen u en uw vrienden van harte uit voor de opening van de expositie in onze galerie te Aalsmeer op zondag 
11 januari 2015 van 13.00 – 15.00 uur. Er is werk te zien van Riky van Duin, Vladimir Hristov, Erik Langkjaer en 
Amjad Wardeh. Indien u niet in de gelegenheid bent de opening bij te wonen, kunt u de expositie tot en met 8 maart 2015 
bezichtigen. 

Met trots kunnen we melden dat onze galerie is geëindigd op de 4e plek bij de ‘Galerie van het jaar 2015’ verkiezing. Wij danken 
iedereen die op ons heeft gestemd. Wij wensen u een gezond en voorspoedig nieuwjaar en zien uit naar uw komst!

EXPOSITIE GALERIE SOUS-TERRE AALSMEER
11 JANUARI 2015 T/M 8 MAART 2015

Vladimir Hristov Erik Langkjaer

Riky van Duin Amjad Wardeh

WAT HEBBEN SOUS-TERRE AALSMEER EN LITHOIJEN U NOG MEER TE BIEDEN?

     Stockcollectie van meer dan 1000 schilderijen en ± 2000 sculpturen, online te bekijken en te bestellen.

     Aantrekkelijkste kunstuitleen van Nederland. Uw volledige inleg is een kooptegoed, u betaalt geen huur.

     Ideale evenementen - feestlocaties, met capaciteit tot 400 personen.

KUNSTUITLEEN

ACTIES

Wij beschikken over het meest 
aantrekkelijke kunstuitleensysteem 
van Nederland. U volledige inleg is 
een spaartegoed. U betaalt geen 
huur.

Voor maar € 5,- per maand kunt u 
een kunstwerk uitzoeken tot € 500,-. 
Voor elke € 500,- dat een kunstwerk 
duurder is, legt u € 5,- per maand 
extra in. 

Het spaartegoed is voor alle kunst-
werken van de galerie aan te wenden.

Gratis inschrijven kunstuitleen
Schrijf u gratis in voor de kunstuitleen 
gedurende deze expositie.

Gratis 3 maanden op proef
Haal uw favoriete kunstwerk gratis 3 
maanden op proef in huis.


