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Steun de Van GoghGalerie en de kunst van de toekomst!

Van 23 oktober t/m 1 november 2020 organiseert veilingsite Catawiki een speciale 
benefietveiling ten bate van de Van GoghGalerie. 

De Van GoghGalerie is gevestigd op de geboortegrond van Vincent van Gogh in Zundert. 
Hedendaagse kunstenaars die geïnspireerd zijn door Van Gogh worden uitgenodigd hier 
een tijdlang te komen werken. Ze stappen letterlijk in de voetsporen van Van Gogh en dat 
levert bijzondere resultaten op. 

De kunstenaars staan werken af die worden geveild ten bate van dit project. Met uw 
aankoop steunt u het Van Gogh artist-in-residence programma. 

Voorafgaand en tijdens de veilingperiode worden de werken geëxposeerd in het Vincent 
van GoghHuis. U kunt de werken daar bekijken en na afloop hier ook afhalen. U ontvangt 
na afloop de veiling hierover bericht van het Vincent van GoghHuis.

Om straks mee te kunnen bieden heeft u een Catawiki account nodig.  
U kunt zich eenvoudig registreren via: catawiki.com

Catawiki is het online verkoopplatform voor het ongebruikelijke, onverwachte en unieke. 
Via het platform worden bijzondere objecten – voorafgaand geselecteerd door een team 
experten – aangeboden aan gepassioneerde internationale kopers.

ontwerp: Thomas Dahm
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Van GoghGalerie
Elisabethlaan 1a
4881 DA Zundert

Openingstijden:
wo – zo  12 - 17 uur
Toegang gratis.

Vincent van GoghHuis 
Markt 27, Zundert 
076 597 85 90

Openingstijden: 
wo – vr 10 - 17 uur
za + zo 12 - 17 uu
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