Hierbij nodig ik u van harte uit voor de feestelijke
opening op vrijdag 22 maart vanaf 16.00 uur van
Art in Ads in Galerie De Meerse te Hoofddorp.
De opening wordt opgeluisterd met muziek, dans,
eten en drinken.
Art in... is een jaarlijks terugkerend thema voor een
serie exposities waarin de kunst in een populaire
beeldcultuur wordt tentoongesteld.
Dit jaar betreft het kunst in reclame. Hiervoor zijn
diverse prominenten uit de reclame- en kunstwereld
gevraagd een bijdrage te leveren. Zij hebben reclameuitingen ingezonden die in creativiteit de reclamefunctie ontstijgen en als kunst bestempeld kunnen
worden.
Een integraal onderdeel van de expositie is de
internetsite www.art-in.nl, waarop u kunt
discussiëren over de relatie tussen kunst en reclame.
Indien u 22 maart bent verhinderd, kunt u de
tentoonstelling nog tot 20 april 2002 bezoeken.
Galerie De Meerse is geopend van woensdag tot en
met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en voor, tijdens
en na voorstellingen in Schouwburg De Meerse,
Raadhuisplein 3 te Hoofddorp. Bezoek voor meer
informatie onze website, www.demeerse.com of
neem contact op via telefoonnummer: 023 - 562 52 53.

Met vriendelijke groet,
Sander Boschma
GALERIE DE MEERSE

Galerie de Meerse, Art in
Raadhuisplein 3, 2132 TZ Hoofddorp
t 023 - 562 52 53, f 023 - 562 80 15
info@demeerse.com, www.demeerse.com
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Druk: Prints & Proms
Art in Ads wordt mede mogelijk gemaakt door Starcom,
Getty Images, MacHouse 1st AppleStore en Lifoka voor
digitale prints.
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 - Cut

 - Attention:
• not waterproof / -resistant
• not fireproof / -resistant
• not eatable
• not ultravioletproof
• not a sticker (self-glue material)
• could be blown away
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 - Also:

 - Stick on:

C2

art.nr. 7BB41F-3

art.nr. 7BB41F-1
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• handle with care
• keep away from children younger than 3 years old
• keep in a save place
• do not feed to the dog

 - Do not:

the inside of the window

stick on the laptop screen

stick on the outside
of the window



the topside of the laptop

the backside of the tissuebox

the pencil holder

stick on or place in front
of the stove

D

place between the window and
the windscreen wiper of the car

use as mat

art.nr. 7BB41F-4

B

the door of the
refrigerator

assemble in front
of the electric fan

art.nr. 7BB41F-2

the supplied
prothese

the front- or backside
of the filofax



