~ READY FOR ARTADVENTURES? ~
Pampus en Sociale Top NIEUWS!!!
GEA ZWART
Kunst en Creatieve Vormgeving
www.geazwart.nl

Mijn flyers, neem er een mee tijdens een bezoek

~ READY FOR ARTADVENTURES? ~
Ik wel in ieder geval!
Er is spannend VOORJAARSNIEUWS
Wees welkom!
-----------------------------------------------

No. 1
FESTIVAL PROEF PAMPUS
Ik ben uitgenodigd voor het festival met Pinksteren 19, 20, 21 mei
en vaar met mijn kunst naar natuur- en forteiland PAMPUS!
Ik zal er 2 dingen doen:
- LIVE SCHILDEREN aan een NIEUW DOEK van 1 x 1.20 meter, na afloop direct te
koop of te huur.
Op het eiland tijdens de bezoektijden werk ik hieraan en ook als iedereen weg is na
sluitingstijd, want ik blijf kamperen.
Ik maak daar 1 schilderij en wie weet nog een.

- IK HEB EEN KRAAM met o.a. PICCOLO'S, mijn kleinste kunstwerken.
Een eigen kraam tussen de andere diverse kraampjes.
Daarnaast is er van alles te beleven aan muziek, eten, activiteiten voor groot en
klein, natuur en een fort.
Mijn motto ~ Ready for Artadventures ~ is weer helemaal op zijn plek
Ik zoek altijd bijzondere locaties en samenwerkingen. Ik ben dan ook erg verheugd
met de uitnodiging.
Het avontuur is daar. De grote natuurelementen zijn aanwezig, waarmee ik wil
werken.
En je kunt je ook terugtrekken in het fort als het te heftig wordt. Contrast mens natuur is er.
3 dagen lang bivakkeer ik op het onbewoonde eilandje voor Muiden en Amsterdam
en laat mij meevoeren.
Ik toon graag mijn werk aan de bezoekers. Zie je iets van je gading: je kunt het direct
meenemen.
Welkom!!!
Ik hoop je ook te zien volgende week met Pinksteren. Lekker varen, uitwaaien en
genieten.
Boottickets zijn verkrijgbaar via https://www.pampus.nl

Gea Zwart op Pampus en buitenschilderend in Groningen

No. 2
SAMENWERKEN OP DE SOCIALE TOP!
Ik ben uitgenodigd voor de SOCIALE TOP 2018 in Utrecht op 11 juni.
De Sociale Top is een landelijk INITIATIEF van DE RIJKSOVERHEID en de VNG,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Zoals je weet ondersteun ik duurzame en sociale projecten met mijn kunst en
toepassingen.
Ik ben uitgenodigd vanwege mijn bijdrage vanuit mijn vakgebied aan Windenergie
en Poëzie op de wagens van Gemeente Zaanstad.
Zie 'Opdrachten' op mijn website. Ook werd het 'zichtbaar ondernemen' als
kunstenaar gewaardeerd tijdens de selectie.
Ik ben voorgedragen en uitgekozen. Een hele eer.
Op de top ontmoeten veel soorten mensen elkaar om van elkaar te leren, te
inspireren en ook letterlijk plannen te maken.
Ik mocht een introducé uitnodigen. En heb Bas Husslage gevraagd mee te gaan. Hij
is o.a. bekend uit de Zaanse creatieve industrie en schrijver.
We vormen nu een soort onofficiele 'Zaanse Delegatie' en hopen natuurijk veel te
leren en bij te kunnen dragen die dag.
En daarna op onze vakgebieden, in de samenleving.
Wat is de Sociale Top? Citaat van hun website:
"Op de Sociale Top 2018 ontmoeten 700 inspirerende ondernemers, bestuurders,
wetenschappers, vrijwilligers, professionals
en andere voorlopers en dwarsdenkers elkaar om in gesprek te gaan over
uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk,
sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan
in Nederland.
Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar?
En hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig
hebben?
We praten er niet alleen over, maar we dagen de deelnemers uit om oplossingen te
formuleren en initiatieven te starten."

Utrecht, dit jaar de locatie voor de Sociale Top, foto van hun website

Ik heb veel zin in beide activiteiten!
En hoop je te ontmoeten!
Op Pampus, op of na de Sociale Top, op een van mijn exposities of persoonlijk in
mijn atelier in Amsterdam.

Tot ziens!
Gea Zwart
Kunstenaar, Creatief Vormgever
Artist, Creative Designer
~ Ready for artadventures? ~
www.geazwart.nl
info@geazwart.nl
06 12360665

Mijn nieuwsbrieven verschijnen 4x per jaar. De volgende komt in de zomer.
Afmelden kan met een korte reply. Eenmalig doorsturen naar een andere geinteresseerde kan.

