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Jolanda Verstegen (schilderijen) uit Arnhem en
Lieuwke Loth (beelden) uit Nijmegen exposeren
in het Koetshuis van Museum De Casteelse Poo
Bowlespark 1A te Wageningen. De opening is op
zondag 16 januari 2011 om 16.00 uur.
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Zoekt u moderne beeldende kunst om uw gebouw te ver-

naars die de kunst leveren. Naar de bedrijven toe stellen wij

levendigen? In de hal, in de directiekamer, in de werkruimtes,

ons adviserend, luisterend, flexibel en bemiddelend op. Kunst-

in het restaurant, overal kunnen kunstwerken een positieve

bemiddeling is in onze ogen meer dan het ophangen van het

bijdrage leveren aan de bedrijfscultuur. Moderne kunst geeft

gevraagde aantal werken.

een meerwaarde aan de beleving van de werkomgeving, werknemers waarderen het wanneer u op deze manier aandacht

Kunst heeft pas een meerwaarde voor uw bedrijf indien de

geeft aan de werksfeer. Bovendien geeft moderne kunst een

kunst is afgestemd op de missie en aard van uw bedrijf, past bij

gebouw een eigen karakter en laat het een positieve indruk

uw huisvesting, voldoet aan de wensen van u en uw personeel

achter bij uw klanten.

en uiteraard binnen uw budget valt.

Kunst is een promotiemiddel en zorgt voor een duidelijker

Anderzijds wordt ook het belang van de kunstenaar in het oog

profilering van uw bedrijf. Met documentatie over de kunste-

gehouden, daar wij op die manier verzekerd zijn van kwalitatief

naars selecteren wij samen met u een aantal schilderijen, foto’s,

hoogstaand werk voor een reële prijs.

keramiek of andere kunst. Onze visie op kunstbemiddeling is
gebaseerd op twee pijlers, te weten: de bedrijven die kunst

U huurt kunst bij Marlou Kursten Kunstbemiddeling inclusief

betrekken bij Marlou Kursten Kunstbemiddeling en de kunste-

advies, transport, inrichting, verzekering en jaarlijkse wisseling.
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Marlou Kursten Kunstbemiddeling organiseert
vanaf 1992 exposities op het gebied van moderne
beeldende kunst en verhuurt en verkoopt
Jolanda
(schilderijen) uit Arnhem
kunstwerken aan bedrijven
enVerstegen
particulieren.

Lieuwke Loth (beelden) uit Nijmegen expo
in het Koetshuis van Museum De Casteelse
Bowlespark 1A te Wageningen. De opening
zondag 16 januari 2011 om 16.00 uur.

Nu ook
digitaal shoppen!
In onze nieuwe webwinkel
vindt u de leukste kunst!
Originele kado’s,
kunstwerken en sieraden
in een kleine oplage,
gemaakt door
verschillende kunstenaars.
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Kunst kopen kan ook
met een Kunstkoopregeling.
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Bij aankoop van een kunstwerk
kunt u gebruik maken van een

http://shop.marloukursten.nl

renteloze afbetalingsregeling!

