
Kom exposeren bij Galerie De Stoker! 
 
 
Galerie / ateliers De Stoker bestaat 20 jaar 
Wij zijn een galerie en werkplek voor kunstenaars en hun 
creatieve projecten in Amsterdam. We hebben iedere maand 
een nieuwe tentoonstelling en zijn op vrijdag en zaterdag open. 
Je kunt alles over ons vinden op www.destoker.nl. 
 
We vieren ons 20-jarig jubileum met een tentoonstelling van 31 
maart t/m 23 april 2011… hopelijk met jullie. 
 

Uitnodiging 
Wij vragen je mee te doen aan onze expositie. We exposeren graag een kunstwerk van 
jou. Je werk wordt dan tentoongesteld en te koop aangeboden. Onderwerp, materiaal en 
prijs mag je zelf bepalen en als het werk verkocht wordt, vragen we geen commissie.  
Wij houden de galerie open, verzorgen de publiciteit en een feestelijke afsluiting van de 
tentoonstelling met een veiling op zaterdag 23 april, waarvoor je natuurlijk ook uitgenodigd 
wordt! 
 
Wat we van je verwachten 

 Je bent tussen de 20 en 200 jaar oud 

 Het maximum formaat van je werk is 20 x 20 x 20 cm (inclusief eventuele lijst) 

 Je vraagt tussen de 20 en de 200 euro voor het werk 

 Je betaalt 10 euro om deel te nemen 

 Bij het kunstwerk lever je de titel van het werk, wat voor materiaal het is, je 

contactgegevens en eventueel een kort verhaal over jezelf en/of het werk 

 Je mag je werk zelf verzekeren als je dat wilt 

 Je kunt zelf bepalen of je met de veiling op 23 april mee wilt doen 

 Je kunt je kunstwerk inleveren op vrijdag 18, zaterdag 19, vrijdag 25, of uiterlijk 

zaterdag 26 maart, tussen 11.00 en 17.00 uur 

 
Als je mee wilt doen of nog vragen hebt, stuur dan een e-mailtje naar ons.  
Graag aanmelden voor 10 maart 2011.  
 
Stichting de Stoker 
Witte de Withstraat 124, 
1057 ZH Amsterdam 
020-6123293 
galeriedestoker@gmail.com 
www.destoker.nl 
 
 
Met vriendelijk groet, 
Claudia van Eck, Maroesja Lacunes, Bastiaan Meijer en Jorien Röling 
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