
16 januari t/m 23 februari 2014 
DONDERDAG T/M ZONDAG 12.00-17.00 UUR

HINTHAMERSTRAAT 100 (1E VERD.)

‘S-HERTOGENBOSCH

FEESTELIJKE OPENING en nieuwjaarsborrel
Zaterdag 18 januari 15.00 Uur

what’s your favourite?

GALERIE KUBRA

Patries Landwehr

Jelmer Wijma

Antonia de Ridder

Mieke de Rooij

Kitty Tijbosch

Renée Middelkoop

Bea Key

Rob van Klaveren

Peer van Gennep

Anita de Baaij

Josemieke Segers

An Brzoskowski

Charlotte Lugt

José Smits

Blandine Pette

Frans de Jong

Rina de Haas

Maaike Snellen

Jolanda Roelofs

Cora van Wanrooij

Saskia van Oversteeg

Jolanda Kops

Robert Doesburg

Wilma de Turck

Bernadette Stokwielder

www.stichtingkubra.nl



Galerie KuBra laat zich in januari 2014 meteen van haar beste kant zien!
Het expositiejaar 2014 wordt spectaculair geopend met een tentoonstelling met de 
’all time favourites’ van 25 Brabantse kunstenaars. Van 16 januari t/m 23 februari
is Galerie KuBra in ’s-Hertogenbosch het toneel voor ‘What’s your favourite?’. 
Een groepstentoonstelling waar de galerie geheel gevuld is met uiteenlopende kunst. 
Deze topper is alvast een voorproefje van het Brabantse talent dat in 2014 te zien zal 
zijn onder de vlag van stichting KuBra!
U zult er schilderijen, tekeningen, sculpturen, keramiek, installaties en glas vinden van 
Patries Landwehr, Renée Middelkoop, Jolanda Roelofs, Saskia van Oversteeg, 
An Brzoskowski , Anita de Baaij, Kitty Tijbosch, Bea Key, Bernadette Stokwielder, Jelmer 
Wijma, Rina de Haas, Josemieke Segers, Rob van Klaveren, Mieke de Rooij, Frans de 
Jong, Antonia de Ridder, Maaike Snellen, Blandine Pette, Robert Doesburg, Wilma de 
Turck, Peer van Gennep,  Jolanda Kops, Charlotte Lugt, José Smits en Cora van Wanrooij.
Laat u dus verrassen door deze Brabantse kunstenaars. Door de kwaliteit van hun 
kunstwerken, door hun fantasie en creativiteit, door hun uitbeeldend en zinnenprikke-
lend vermogen. Van superrealistische kunst kunt u via emotie in grijstinten bij kleurrijke 
abstracte kunst belanden, maar net zo goed bij digitale kunst. 

Op zaterdagmiddag 18 januari om 15.00 uur wordt de expositie ‘What’s your favourite?’ 
in Galerie KuBra ’s-Hertogenbosch  officieel geopend met aansluitend de jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel!! Toegang gratis. U kunt de expositie bezoeken van 16 januari 
t/m 23 februari 2014. Geopend donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens de openingstijden zijn exposerende kunstenaars aanwezig.

KuBra: Kunstenaars uit Brabant
KuBra is een stichting, opgericht op 
17 februari 2011, met als doel het 
samenbrengen van Brabantse kunstenaars 
en het stimuleren van onderlinge samen-
werking. Doordat kunstenaars zelf hun 
krachten bundelen, kunnen zij samen een 
organisatie vormen waaruit blijkt dat kunst 
niet weg te denken is uit onze samenle-
ving. Ook wil KuBra een podium bieden 
voor haar leden. Dit werd afgelopen twee 
jaar steeds gedaan door tijdelijke exposities 
op diverse plekken in Brabant en in België. 
In 2014 zal KuBra zich op deze wijze blijven 
profileren, maar KuBra onderneemt ook een 
unieke stap in de Brabantse kunstgeschie-
denis: het openen van een eigen galerie.
Galerie KuBra
Door de eigen galerie biedt KuBra direct 
een podium aan haar leden. Op de begane 
grond huizen De Kunstwinkel en Combokas-
ten, op de eerste verdieping vindt u Galerie 
KuBra. Hier draait alles om de kunstenaars. 
Zij exposeren, zij bemensen de exposities 
en er wordt door de kunstenaars ingericht, 
geselecteerd en gecommuniceerd over de 
kunst. Daarnaast zullen er door de 
kunstenaars workshops en lezingen 
gehouden gaan worden. Ook gastkunste-
naars wordt een podium geboden. 
Hinthamerstraat 100 draait dus helemaal 
om kunst, op een hoog niveau en door de 
continue aanwezigheid van kunstenaars, 
toch laagdrempelig.

info@stichtingkubra.nl
www.stichtingkubra.nl


