“Not My Birthday”

ExpoFilmFeest
Vrijdag 23 September van 17.00 uur tot 24.00 uur

EXPOSITIE • LEVERWORST • FILM • KUNST • VODKA
SWINGEN • HORDES PRACHTIGE MENSEN • KAASBLOKJES

LIEFTALLIGE ASSISTENTEN • DJ DOORDRAAIER


De Indola Fabriek
Nijverheidsstraat No 1
2288 BB • Rijswijk • ZH

PRESS FOR
DIRECTIONS

“Not My Birthday”

ExpoFilmFeest
Kunstenaar Crail Moansburg. Zijn kunst is overal.
Moansburg niet, die is in zijn atelier.
Na keurig aandringen van zijn assistenten, en met 
goedkeuring
van zijn verpleegster gaat eenmalig zijn atelierdeur open voor
een Verdraaid Lekker Feest.
Kom als jezelf, of verkleed. Alle leeftijden welkom.
Kinderen: doe lekker je ouwe kleren aan. kliederen.

In associasion with :
De Indola Fabriek

Toelichting programma
“Not My Birthday”
... antwoordde Moansburg op het voorstel van de
studioassistenten een feest te geven.
Maar waar je het circus ook opstelt, er zijn toeschouwers,
zwoegers en sterren - dat leerde Crail Moansburg in de jaren
dat hij, zwijgend, werkte in het paardencircus van Bartabas in
Parijs.
Dit heeft hem ertoe gebracht u als toeschouwer uit te nodigen
en de circusserie van het voorjaar 2016 te laten zien in eigen
werkomgeving.
Tegelijk ging in de bioscoop de film “Of Ik Gek Ben“ van
regisseur Frank Lammers van start. Moansburg maakte voor
de filmsetting een muurschildering. Als afsluiting van deze
periode zal de film voor u deze dag 2 x gedraaid worden.
Vanaf 17.00: Bent u welkom.
17.15: Opening expositie.
Coen van den Oever gaat u vertellen over Moansburg.
18.00: Film. U kunt de film ‘Of ik gek ben’ zien.
18.00: Rondleiding Coen van den Oever door de expositie.
18.45: En de DJ draait allang.
Dit programma herhalen we nog een keer voor de mensen die
later willen komen.
19.45: Opening expo.
20.30: Film boven.
20.30: Rondleiding Coen.
21.00: DJ
Reservering op naam voor de film is belangrijk, graag o.v.v. de
eerste of de tweede voorstelling.
Er zijn een beperkt aantal stoelen beschikbaar.
P.s. Dit feest is gratis toegankelijk voor genodigden.
Welkomstdrankje is natuurlijk gratis, hangen aan de Vodkabar
doet u met muntjes.
RESERVERING DRUK HIER OF STUUR EEN E-MAIL crailmoansburg@gmail.com

