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ROTTERDAMMERS MET EEN BEPERKING HALEN GELD OP VOOR HERENPLAATS
Gepubliceerd op: 01/11/2016

Voor het Rotterdam Centraal station zochten
kunstenaars met een beperking aandacht voor hun
crowdfundingactie. Herenplaats is een atelier in
Rotterdam voor kunstenaars met een beperking en
bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren
wil Herenplaats een boek uitbrengen en daar is
financiering voor nodig.

Met de actie genaamd ‘Walking Art Gallery’ vragen
de kunstenaars aandacht voor hun
crowdfundingsactie op Voordekunst.nl. Ze doen
een kunstparade door de straten van Rotterdam
brengen zij hun werk naar buiten en hopen ze
voorbijgangers te inspireren.

Voor iedere donatie doet Herenplaats iets terug. Een gesigneerd exemplaar van het boek, een workshop
portretschilderen en voor gulle gevers zelfs een kunstwerk uit eigen collectie. Wilt u de actie steunen surf
naar www.voordekunst.nl/herenplaats.

Herenplaats showt kunst op CS voor jubileumboek

 

Meer Rotterdamse verhalen bekijken? 
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat 
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WEER IN ROTTERDAM

Wat wil het stadsbestuur in de toekomst
met Rotterdam-Zuid? Ontdek het in
Rotterdam Woont 2030!…
twitter.com/i/web/status/7…

Kijk vanavond naar een nieuwe aflevering
van Gilly! bit.ly/2er8EE0 #open010
#rapper #realitytv #Rotterdam

Papier maken van broeken. Dat is het
project #vanbroektotboek Benieuwd?
Check onze reportage:…
twitter.com/i/web/status/7…

Met @CityLab010 initiatief #TalkX krijgen
kinderen een stem! bit.ly/2dOymqz
@rotterdam #onderwijs…
twitter.com/i/web/status/7…

Vanavond op OPEN tv: Jong talent komt al
10 jaar samen tijdens de @RootsnRoutes
#SummerScool. Bekijk de docu!…
twitter.com/i/web/status/7…

Onze Daniela en Feyza zijn op de
#Noordtmarkt @noord_rdam. Check
#Snapchat en #Instagram voor hun
verslag! #open010…
twitter.com/i/web/status/7…

.@LOKAALrdam heeft voorgangers van
kerken gevraagd om eens te wisselen van
kerk. Reporter Aino was vanochtend
daaro… twitter.com/i/web/status/7…

Vanavond is de @mtvema in
@rotterdamahoy! Check onze reportages
over de MTV Music Week! bit.ly/2fdEgOa…
twitter.com/i/web/status/7…

Nieuwe OPEN serie Pioneersplekken in de
Stadskrant!
file:///C:/Users/OPEN%20Rotterdam/Downloads/Stadskrant_Rotterdam_wk44_def.pdf
#open010

Onze reporter was aanwezig bij dit

Wat ga jij stemmen tijdens het raadgevend
referendum over de woonvisie?

 Ik ben voor de woonvisie

 Ik ben tegen de woonvisie

 Ik ga niet stemmen
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