
Christien Dutoit | keramiek  

 0653173723 www.friendsofart.nlwww.friendsofart.nl

‘Uitgebroed’ 
 € 1350,00

Ingrid Zelessen
‘Color me peach’ 
30x80  € 395,00

‘Kaidon’  € 450,00

Rob Nagtzaam | brons 

John de Gelder | fotografie  
‘Ancient Egypt - Temple of Hathor’ | € 1750,00 

90x90 Liquidgloss

Laurens Spier | brons 
‘IJsvogel op sokkel’ 

 € 975,00

Kitty van der Linden  
keramiek   

Kitty van der Linden  

Cynthia VandenBor  
‘Bugs’ 100x70    € 1750,00

John de Gelder | PhotoArtVisual | ‘Roma Victor’ | € 1995,00
80x140 Galerie FineArt met lijst

Cynthia VandenBor   
‘Faerie’ 24x30    

€ 395,00
‘L’Histoire’ 24x30   

 € 395,00

Cynthia VandenBor    

‘Connected in silence’ 100x70    € 1750,00

Cynthia VandenBor   
‘Twinned’ 70x70    

€ 1500,00

‘Skyrider’ € 395,00

keramiek  - brons coated 
‘Peetal’ € 795,00

‘SIRIS2’  € 495,00

‘Eye in the sky’ 
70x100  € 900,00 Christien Dutoit | keramiek  

‘Samen Dromen Koesteren’ 
 € 1550,00

Christien Dutoit | keramiek  

‘De Kringloop’ 
 € 1100,00

‘IJsvogel op sokkel’ 
 € 1150,00

Kitty van der Linden  

StanHill  
 3d op canvas 100x120   
‘Wild Roses’ € 1750,00

 



COLLECTIE
ERTEPELLER

 pop-up gallery

 
Kunst en De Ertepeller horen bij elkaar.
 
Naast de eigen kunstcollectie van De Ertepeller, is het voor Friends of  
Art een voorrecht een deel uit haar kunstaanbod te presenteren in 
restaurant De Ertepeller.
Wat kunnen wij ons nog meer wensen dan een galeriewaardig 
onderkomen, enthousiaste eigenaren die de kunst een warm hart 
toedragen en een plaats waar de kunst door u en alle gasten gezien wordt. 
Van kunst op het bord tot kunst in de vele ruimtes van De Ertepeller, er 
valt veel te ontdekken. Namens alle betrokken kunstenaars wensen wij u 
een aangenaam verblijf !   

 
Bent u geïnteresseerd in een aankoop uit het aanbod, maakt u dit dan 
kenbaar aan een van de gastheren of  gastvrouwen van De Ertepeller, of  
neem contact op met John, collectiebeheerder van Galerie Friends of  Art, 
contact: 
                          0 6 5 3 1 7 3 7 2 3 
                  (ook tijdens uw verblijf  in De Ertepeller te benaderen)                  
 
 
Galerie Friends of  Art is een kunstenaarscollectief, met als 
belangrijkste doel het informeren van de achterban – de vrienden van 
Friends of  Art – over nieuwe kunstreleases.
Galerie Friends of  Art verzorgt de presentaties van kunst in publieks-
ruimtes en galeries, met een jaarlijkse ontmoeting van vrienden en 
kunstenaars op de Friends of  Art-vernissage. 
Daarnaast verzorgen we particuliere en zakelijke kunst-project-
inrichtingen, waaronder die van pop-up galeries in de horeca.  
De collectie en nieuwe releases worden aangeboden op: 

 

: 0653173723

 

d’

www.friendsofart.nl

ontdek de kunst
in De Ertepeller

StanHill  
collectie d’ Ertepeller   

€ 3200,00

€ 2200,00 € 550,00 € 625,00

€ 2700,00

€ 450,00

locatie friends of art galerie:

De Graanbuurt | Giessenburg
Doetseweg 34 | 3381 KG| Giessenburg

De Kolenbeurs, Pand: Herberg ‘t Pinkeveer
tussen Dordrecht en Gorinchem


