GALLERY 99: nu al online en binnenkort op de
KunstRAI

Bekijk de webversie

KunstRAI 2021: 9 t/m 12 september

Uitnodiging KunstRAI
Graag nodigen we je uit voor de KunstRAI. Je bent welkom van donderdag 9 tot en met zondag
12 september, in de Europahal van RAI Amsterdam.
Je kunt ons dit jaar vinden in twee aan elkaar grenzende stands. In de KunstRAI-stand nr. 27
tonen we schilderijen van Beth Namenwirth en Christiaan Kuitwaard en prints van Roos
Holleman. In de Art on Paper-stand (AP1) laten we collages zien van Tammo Schuringa,
geborduurde fototransfers van Margot de Jager en tekeningen van Robert Zandvliet.

Nieuw: 99 GALLERY
Omdat we al 12 jaar op kunstbeurzen staan waar we naast onze boeken ook werk van ‘onze’
kunstenaars verkopen, werd het tijd om daar meer aandacht aan te besteden op onze website.
In het verlengde hiervan hebben we een nieuw online platform ontwikkeld: 99 GALLERY, waar
we unieke kunstwerken en kunst in oplage te koop aanbieden van een aantal kunstenaars met
wie we boeken hebben gemaakt. In Coronatijd merkten we dat hier behoefte aan was. Het blijft
natuurlijk ook mogelijk het werk in Haarlem, op afspraak, te komen bekijken.

Sneak Peak
Als je klikt op de hierboven genoemde namen, kom je in onze vernieuwde website op de pagina
van de kunstenaar en kun je meteen zien wat we op de beurs tonen.
Je kunt via 99 GALLERY ook direct kunst aanschaffen, als je niet in de gelegenheid bent om
naar de beurs te komen. Of als je niet wilt wachten...

Parool Lezersaanbieding: Beth Namenwirth
Volgende week zaterdag verschijnt er bij Het Parool een kunstbijlage, helemaal gewijd aan de
KunstRAI. Het Parool heeft een lezersactie, in samenwerking met de KunstRAI en 99
Uitgevers/Publishers. We vinden het een grote eer dat het werk van Beth Namenwirth hiervoor
is uitgekozen. Het Parool biedt lezers exclusief de mogelijkheid een print van Beth Namenwirth
te kopen, in een gesigneerde oplage van 99 exemplaren.
Nog even geduld tot volgende week. Dan onthullen we welk werk het is geworden!

Boek nu je gratis toegangskaart voor de KunstRAI
Je kunt via deze link een gratis entreebewijs boeken. Jouw uitnodigingscode is
99UITGEVERSKUNSTRAI2021
Deze code kan meerdere keren gebruikt worden.

CoronaCheck-app
Tijdens de KunstRAI 2021 blijven nog enkele coronamaatregelen van kracht. KunstRAI en RAI
Amsterdam zorgen voor een soepel en veilig verloop van de bezoekersstromen. Allereerst doen
ze dat door het gebruik van de CoronaCheck-app. Ze vragen alle aanwezigen op de beursvloer
(bezoekers, deelnemers en personeel) bij binnenkomst een vaccinatie-, test- of herstelbewijs te
tonen middels de CoronaCheck-app. Deze verklaring kan behalve digitaal ook worden
uitgeprint. Mocht er gebruik worden gemaakt van een testbewijs, dan moet deze test zijn
afgenomen bij een officiële testlocatie en niet ouder zijn dan 24 uur.
De beurs duurt t/m zondag 12 september. Zie de website van de KunstRAI voor
de openingstijden.
Graag tot ziens op de KunstRAI!
Mart. Warmerdam en Riëlle Boerland
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@99uitgevers.nl toe aan uw adresboek.

