
      23.01. — 
01.05.2016



UITNODIGING
INVITATION

Vrijdag/ Friday 
22.01.2016

  

ENG • The KAdE team, curators Nynke 
Besemer and Judith D. van Meeuwen 
and participating artists look forward to 
welcoming you to the opening of our forth-
coming exhibition, The Way Things Go. To 
celebrate the opening, we are holding an 
afternoon of special activities, including 
opportunities to meet the artists, demon-
strations and various ways for visitors to 
play with the phenomenon of cause and 
effect (for all ages) in a.o. KAdECafé.

• The exhibition will be open from 4 p.m. to 
6 p.m., with an ‘Aktion’ by Roman Signer 
taking place in the main gallery at 4 p.m.

Parking right under the Eemhuis in 
parking Eemplein. 
This invitation is strictly personal and 
valid for (a maximum of) two people.

NL • Het KAdE team, curatoren Nynke 
Besemer en Judith D. van Meeuwen en 
de deelnemende kunstenaars heten u 
van harte welkom op de opening van de 
tentoonstelling De Loop der Dingen. 
Gedurende deze feestelijke middag zijn er 
speciale activiteiten, waaronder ontmoe-
tingen met kunstenaars, demonstraties en 
diverse mogelijkheden om zelf met het fe-
nomeen oorzaak en gevolg te spelen (voor 
jong en oud) in onder meer het KAdECafé.  

• De deuren van de tentoonstelling zijn 
voor u  geopend van 16.00-18.00 uur  met 
rond 16.00 uur een ‘Aktion’ door Roman 
Signer in de grote zaal. 

Parkeren is mogelijk onder het Eemhuis in 
parkeergarage Eemplein.
Deze uitnodiging is strikt persoonlijk en 
geldig voor (maximaal)  twee personen.

Amersfoort

adres/ address 
Eemplein 77 (Eemhuis) 
3812 EA Amersfoort 
The Netherlands 
www.kunsthalkade.nl

DEELNEMENDE 
KUNSTENAARS / 
PARTICIPATING 
ARTISTS:
Kim Abeles (US, 1952) | Gerrit van Bakel 
(NL, 1943-1984) | Michiel van Bakel (NL, 
1966) | Semâ Bekirovic (NL, 1977) | 
Jan Coolen (NL, 1968) | Driessens en 
Verstappen (NL, 1963 / NL, 1964) | Zoro 
Feigl (NL, 1983) | Peter Fischli (CH,1952) 
& David Weiss (CH,1946-2012) | Kristján 
Guðmundsson (IS, 1941) | Frank Halmans 
(NL, 1963) | HeyHeydeHaas (NL, group) | 
Evelien Lohbeck (NL, 1983) | Martin Luij-
endijk (NL, 1958) | Damián Ortega (MX, 
1967) | Zeger Reyers (NL, 1966) | Miguel 
Angel Rios (AR, 1953) | Nitipak Samsen 
(TH, 1979) | Roman Signer (CH, 1938) | 
Berndnaut Smilde  (NL, 1978) | Spullen-
mannen (NL) | Sam Taylor-Johnson (UK, 
1967) | Hildegard Tholens (NL, 1994)

Een aantal kunstenaars is aanwezig bij de 
opening/ some of the artists are present at 
the opening

met dank aan/ thanks to

VERWACHT /
COMING SOON:

21 mei t/m 
28 augustus 2016

Aanvang/ start 
16.00 uur/ hrs.


