Kunst-Aanschuifdiner bij Galerie Van Slagmaat

Op zaterdag 20 en zondag 21 september 2014 verzorgt Groene Hart Catering in
samenwerking met en in Galerie Van Slagmaat een 3-gangen Aanschuifdiner in
Italiaanse stijl met een kunstenaar als hoofdgast. Zaterdagavond is Woerdens beroemdste
beeldhouwer, Jan Vermaat (1939; Academie Beeldende Kunsten Utrecht) hoofdgast.
Zondagavond zijn de vier singer-songwriters –Iwan, Luuk, Dimitri en stadsdichter Marco
van der Bij- van de Woerdense formatie BruusQ hoofdgasten.
U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij dit smaakvolle, ongedwongen
samenzijn. Tussen de gangen zullen de kunstenaars vertellen over hun werk. Zaterdag
wordt muzikaal opgeluisterd door Willem Jacobs en zijn vrienden en zondagavond verzorgt
BruusQ een miniconcert. Voor en na het diner kunnen de exposities bezocht worden: Jan
Vermaat exposeert tot 28 september in de Galerie en in de Expositieruimte van de galerie
is van 19 t/m 21 september werk te zien van leden van de 3D-groep Kunstkring Woerden.
Na ontvangst (vanaf 18.30 uur) schuiven we om 19.00 uur aan een lange tafel voor een
heerlijk 3-gangendiner.
Wat staat er op het menu?
Ontvangst met welkomstdrankje en amuse
*
Lekker dippen met artisjok
*
Geroosterd paprikasoepje
*
Risotto met paddenstoelen en truffel
Salades van het seizoen
*
Panna Cotta met frambozensaus
*
Koffie of thee met huisgemaakte friandises
Zin om aan te schuiven?
Reserveer in de galerie of via info@galerievanslagmaat.nl
Data: zaterdag 20 en zondag 21 september 2014, open vanaf 18.30 uur, diner 19.00 uur.
€ 40 p.p. voor diner, aperitief, wijnen, water en koffie/thee en friandises (pin aanwezig)
Locatie: Galerie Van Slagmaat, Leidsestraatweg 36, 3443 BV Woerden, tel 06 48729544
Groene Hart Catering verzorgt sinds jaren catering op locatie en maakt gebruik van
duurzaam geproduceerde, biologische en ambachtelijk vervaardigde streekproducten.
Eten zoals eten hoort te smaken. Het cateren op bijzondere locaties is een specialiteit.
Galerie Van Slagmaat organiseert al bijna 7 jaar exposities van moderne kunst gemaakt
door professionele beeldend kunstenaars. De collectie bestaat verder uit kunst- en
designobjecten van Nederlandse ontwerpers, met name sieraden en lederwaren. In de
Expositieruimte van de galerie exposeren regionale (amateur)kunstenaars hun werk.

