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Wij nodigen u en uw vrienden van harte uit voor de opening 
van de expositie in onze galerie te Aalsmeer op vrijdag 7 
november 2014 van 17.00 – 20.00 uur. De expositie wordt 
om 18.00 uur geopend door actrice Nelly Frijda. Indien u niet 
in de gelegenheid bent de opening bij te wonen, kunt u de 
expositie tot en met 4 januari 2015 bezichtigen. Wij zien uit 
naar uw komst.

Thessa van der Voort, Erik van Lint, Ria Nieswaag, Nico Koster 
en Anita Mizrahi hebben zich tijdens de beroemde Romeria 
van El Rocio in Andalusie onder de pelgrims, Spaanse 
families en zigeuners gemengd. 

EXPOSITIE ‘Ida Y VuElTa’ bIj galErIE SOuS-TErrE aalSMEEr
7 november 2014 t/m 4 januari 2015

Letterlijk in het stof bijtend hebben zij datgene wat zich voor 
hun ogen afspeelde gefotografeerd, geschetst en geschil-
derd. De neerslag van deze emotionele en uitputtende 
dagen en nachten heeft zich vertaald in een kunstproject 
met als titel ‘Ida Y Vuelta’. 

Jan Sierhuis kon, vanwege zijn hoge leeftijd niet in El Rocio 
zijn, maar verleent zijn naam aan deze expositie met een 
aantal schitterende, op de flamenco gebaseerde kunst-
werken. Naast de ‘Spaanse’ werken, is er van alle kunste-
naars ook recent werk te zien.   
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Galerie Sous-Terre is genomineerd voor de eretitel ‘Galerie van het jaar 2015’. U kunt ons helpen de eerste plaats te 
behalen door op ons te stemmen. Dit kan t/m 30 oktober!! Omdat iedere stem telt, verzoeken wij u om uw relaties en 
uw familie hiervan in kennis te stellen en hen van een stemadvies te voorzien. Bezoek www.sous-terre.nl voor instructies.
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Jubileumexpositie
25 JAAR GALERIE SOUS-TERRE LITHOIJEN

Zondag16 november 2014
Ons jubileum willen wij graag met u vieren op zondag 16 november 2014 tussen 13.00 en 17.00 uur. Uiteraard onder 

het genot van een hapje en drankje. Er is werk te zien van een groot aantal kunstenaars met wie wij de afgelopen 
25 jaar hebben samengewerkt. Indien u deze dag verhinderd bent, de expositie duurt tot en met 11 januari 2015. 

25% korting op aankoop eerste kunstwerk

Kunstuitleen: eerste € 25,-  spaartegoed cadeau!

Tijdens de jubileumexpositie wordt het eerst verkochte kunstwerk van elke kunstenaar met 25% 
korting aangeboden. 

Wij beschikken over het meest aantrekkelijke kunstuitleensysteem van Nederland. Uw volledige 
inleg is een spaartegoed, u betaalt geen huur. Wij doen daar nu nog een schepje bovenop. 
Als u zich tijdens onze jubileumexpositie inschrijft voor onze kunstuitleen, krijgt u de eerste € 25,- 
spaartegoed van ons cadeau.

25%
KORTING

KOM NAAR DE EXPOSITIE EN PROFITEER VAN DE ONDERSTAANDE EXCLUSIEVE ACTIES

Wij zien uit naar uw komst

Galerie Sous-Terre is genomineerd voor de eretitel ‘Galerie van het jaar 2015’. U kunt ons helpen de eerste plaats te 
behalen door op ons te stemmen. Dit kan t/m 30 oktober!! Omdat iedere stem telt, verzoeken wij u om uw relaties en 
uw familie hiervan in kennis te stellen en hen van een stemadvies te voorzien. Bezoek www.sous-terre.nl voor instructies.


