Atelier Arti Rita
Is open op de eerste zondag van de maand
van 12.00 tot 17.00 uur
Juli - Augustus - September - Oktober
en op afspraak
Expositie van eigen werk
Daarnaast is er werk van gastexposanten te bewonderen.
Wij verheugen ons op uw bezoek.

Atelier Arti-Rita
't Schoman 19
7478 RP Diepenheim
telefoon 0547 352263
TIP
Er is beperkte parkeergelegenheid aan de hoofdingang van het park
Aan de achteringang, Goordijk is meer ruimte.
Alleen zij die slecht ter been zijn, parkeren voor de deur van de atelier.

Open Atelierdagen
Arti-Rita
Kunstmoment Diepenheim
19 t/m 29 oktober
dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Nieuw dit jaar .... het thema

“Landschatten”
Spannend weer een nieuwe uitdaging!!!!!!!
zie voor meer informatie - www.kunstmomentdiepenheim.nl
Wij hebben er nu al zin in.
Naast de eigen schilderkunst zijn er natuurlijk weer meerdere kunstenaars aanwezig.
Graag willen wij u als gast verwelkomen, familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd.

Leuk om te weten, extra workshops, datum en tijd in overleg.
Hiervoor is opgave verplicht!!!!! Zie het album workshop

Natuurlijk is er dagelijks ruimte voor het schilderen met kinderen
voor een kleine prijs van 5 €

Zomer-Workshop
Kleur bekennen.
Swingen met de verf.
Rita geeft aan een kleine groep, vier á vijf personen
de ruimte om een eigen creatieve expressie te ontwerpen.
In een sfeervolle omgeving.
Aan het eind van de workshop bent u in het bezit van uw ontworpen kunstwerk.
Meer weten, info@arti-rita.nl of de telefoon 0547 35 2263.
Met plezier sta ik u ter woord.

EXPOSITIE

Hotel Erve Bruggert
Scholtenhagenweg 46, Haaksbergen.
www.ervebruggert.nl

Interio
Woon – Kunst – Accesoires
Grotestraat 62, 7478 AD Diepenheim.
www.interio.nl

Digitale Druk DDMC
Kaagstraat 18, 8102 GZ Raalte.
www.ddmc.nl

Restaurant Molenwijk
Molenwijk 2, 5282 SH Boxtel
www.restaurantmolenwijk.com

Havemankunst
Kopen, lenen, exposeren, opdracht en veel meer.
www.havemankunst.nl

U bent van harte uitgenodigd.

Kom gerust geheel vrijblijvend kijken in het atelier!

Graag wel een telefoontje vooraf 0547 35 2263
of een e-mail info@arti-rita.nl
Tot ziens

Expositie Tenerife
Da Vinci Accessoires
Tufan Teoman
Av. Las Gaviotas - La Caleta - Adeje

Kunstkaarten Arti-Rita
Restaurant Flor del Drago
Hendrik en Carine
C/ Manuel Ravelo, local 1y2, Playa de La Arena

De kunstmarkten waar ik aan deelneem
staan vermeld in de agenda:
KUNSTACTIVITEITEN

