Nieuwsbrief
Beste vriend/-in,

Art-Mobile, zorg voor kunst
Lessen muziek en beeldende kunst aan huis

oktober 2007
Met veel plezier stuur ik u hierbij het eerste vriendennieuws van Art-Mobile. Een jaar na de start van
onze kunstlessen aan huis, kunnen we ons verheugen in het goede gezelschap van twintig vrienden.
Veel dank daarvoor!
In deze nieuwsbrief leest u hoe het Art-Mobile tot nu toe is vergaan. Met uw steun hopen we ons
netwerk verder te kunnen uitbreiden en nog meer mensen te laten kennismaken met ons mobiele
aanbod van muziek en beeldende kunst.
Met vriendschappelijke groet,
Eric Schulp,
oprichter Art-Mobile

Elf leerlingen

Art-Mobile is er voor iedereen van 6 tot 90 jaar, die door een beperking voor korte of langere tijd aan
huis of instelling is gebonden. Op dit moment geven de docenten van Art-Mobile les aan huis bij elf
leerlingen in Den Haag, Rijswijk en Voorschoten. Zij variëren in leeftijd van 8 tot 31 jaar.
Van ons aanbod beeldende kunst maakt tot nu toe één leerling gebruik. Deze volgt tekenlessen. Van
de tien muziekleerlingen krijgen er vijf keyboardles, één gitaarles, één blokfluitles en één pianoles.
Ook hebben we in ons midden een zangcursist en een slagwerkleerling.

Nieuwe website

Art-Mobile moet je beleven! En dat kan ook op het web. Mede dankzij uw bijdrage is onze website
www.art-mobile.nl per 1 oktober geheel vernieuwd. Het ontwerp is van beeldend kunstenaar
Elies van der Linden. Haar goede oor voor onze wensen heeft geresulteerd in een kleurrijke en creatief
vormgegeven website, die het karakter van Art-Mobile prima weerspiegelt. Voor de technische
realisatie tekende Helga de Waal van Jt-Design.
Neemt u eens een kijkje en laat ons horen wat u van de website vindt. Vergeet daarbij niet eerst het
geluid van uw computer aan te zetten! Zo hoort u ons al van ver aankomen. Reacties of suggesties
voor verbeteringen kunt u sturen naar art-mobile@xs4all.nl.

Aanbieding

Bij een cursus hoort een cadeau, vinden wij. Al onze leerlingen kregen dit jaar daarom een origineel
Art-Mobile T-shirt met daarop ons handelsmerk: het volgeladen rode eendje.
Wilt u ook gezien worden met Art-Mobile? Voor kinderen zijn er gele shirts verkrijgbaar in de maten
140, 152 en 164. Voor jongeren en volwassenen is een wit shirt met oranje mouwen leverbaar in de
maten S, M, L, XL en XXL. Uw bestelling (aantal, maat én uw postadres) kunt u doorgeven via
art-mobile@xs4all.nl. De T-shirts kosten 12,50 per stuk inclusief verzendkosten. U kunt dit bedrag
overmaken op rekeningnummer 3565796 t.n.v. Art-Mobile o.v.v. T-shirt. Na ontvangst van uw betaling,
heeft u het T-shirt binnen twee weken in huis.

Donateurs

We breiden ons netwerk graag uit. Kent u in uw vriendenkring potentiële Art-Mobile vrienden? Via
onze folder kunt u ze laten kennismaken met ons werk. Folders kunt u aanvragen door een e-mail te
sturen naar art-mobile@xs4all.nl met daarin het gewenste aantal en uw postadres.

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief voor de vrienden van Art-Mobile bestaat sinds oktober 2007 en verschijnt tweemaal
per jaar. De volgende editie ontvangt u in april 2008.

Adreswijziging

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van Art-Mobile. Wilt u de nieuwsbrief op een ander
post- of e-mailadres ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar art-mobile@xs4all.nl.
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