
galerie

Urenlang genieten...

Doetseweg 34 -51     3381 KE Giessenburg
e-mail: info@graanbuurt.nl   web: graanbuurt.nl

 
fotografie | sculpturen | schilderijen | artwork

 0653173723

restaurant | bistro | wijnbar

 
 

 

                www.friendsofart.nl
0653-173723

locatie galerie

De Graanbuurt | Giessenburg
De Kolenbeurs 
Doetseweg 34 | 3381 KG
tussen Dordrecht en Gorinchem
open op donderdag, vrijdag, 
zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur
andere dagen op afspraak

KUNST & PROEVERIJEN 
VAN WIJN, WHISKY’S 

en DELICATESSEN 
Voor groepen | schilderclubs

wijn- en whiskyclubs  
liefhebbers en fijnproevers

 
KUNST & PROEVERIJEN 

van WIJN, WHISKY’S en 
DELICATESSEN 

uit de streek

ARRANGEMENTEN
urenlang genieten van....

MENU
kunst

kunst & wijn

kunst, wijn & delicatessen

kunst, whisky’s & delicatessen

kunst & whisky’s 

per persoon € 9,95   
inbegrepen: drankje en hapje

vanaf 8 personen

boekingen mogelijk op donderdag, vrijdag of zaterdag 
vanaf 17.00 uur, andere dagen in overleg

als je individueel wilt deelnemen kun je je hiervoor 
aanmelden. Zodra de groep aanmelders uit 10 personen 

bestaat, hoor je de datum van doorgang

per persoon vanaf € 19,50 
inbegrepen: proeverij van wijn en hapje

vanaf 10 personen
optie: arrangement van andere wijnen

per persoon vanaf € 32,50 
inbegrepen: proeverij van wijn en delicatessen

vanaf 10 personen
optie: arrangement van andere wijnen en/of delicatessen

per persoon vanaf € 35,00 
inbegrepen: proeverij van whisky’s en hapje

vanaf 10 personen
optie: arrangement van andere whisky’s

per persoon vanaf € 47,50 
inbegrepen: proeverij van whisky’s en delicatessen

vanaf 10 personen
optie: arrangement van andere whisky’s

individuele deelname

evenement - custom made 
ingevuld zoals je wilt met het beste van alles 

wat we te bieden hebben
prijs op aanvraag

wanneer mogelijk?

boekingen
voor meer info, overleg of boekingen 

 
0653173723

of stuur een mailtje naar galeriefriendsofart@gmail.com

Beleef de presentatie van 
kunst en proeverijen in het decor van  

overdekte gevelpandjes in de Kolenbeurs. 
Kies een arrangement en maak er 

een onvergetelijke avond van.    



Alles over de kunst van Galerie Friends of Art 
verteld door kunstenaar, fotograaf, auteur en 
galeriehouder John de Gelder 
Hij neemt je mee in de wereld van de kunst:   
hoe worden de PhotoVisuals gemaakt, wat 
komt er bij kijken om een bronzen sculptuur te 
vervaardigen en hoe zit het nou met 
pop-surrealisme, magisch realisme, 
abstracte schilderkunst en human-art... En dan 
nog de olieverfschilderijen op doek en paneel 
en het Japanse Rakustoken... welke 
fascinerende aspecten van het vervaardigen van 
kunst gaan daarachter schuil? 

Gedurende uren ben je te gast in de galerie 
van Friends of Art en in het historische 
straatje met zijn gevelpandjes 
in de Graanbuurt in Giessenburg. 

Arrangement kunst | 

Dit arrangement is gelijk aan het arrangement 
Kunst, maar dan uitgebreid met proeverijen 
van wijn. Je wordt ontvangen in de galerie in 
de Kolenbeurs om in afwisselende presentaties 
te genieten van de kunst en de wijn. Tijdens 
deze proeverij worden enkele bijzondere wijnen       
geproefd uit de collectie van het wijnhuis. 

Arrangement kunst en proeverijen 
van whisky’s | 
Dit arrangement is gelijk aan het arrangement 
Kunst, maar dan uitgebreid met proeverijen van 
whisky’s. Je wordt ontvangen in de galerie in de 
Kolenbeurs om in afwisselende presentaties te 
genieten van de kunst en de whisky’s. Tijdens 
deze proeverij worden enkele bijzondere 
whisky’s geproefd uit de collectie van het 
wijnhuis. 

Alles over de kunst door John de Gelder,
alles over de wijn of whisky’s door Fred, 
eigenaar van wijnhuis Fred van den Heuvel 
.

Arrangement kunst & 
proeverijen van wijn | 

Arrangement kunst en proeverijen 
van wijn of whisky’s en 
delicatessen uit de streek | 

Dit arrangement is gelijk aan het arrangement 
Kunst met proeverijen van wijn of whisky’s, maar 
dan uitgebreid met proeverijen van delicatessen 
uit de streek. Je wordt ontvangen in de galerie 
in de Kolenbeurs om in afwisselende 
presentaties te genieten van de kunst en 
van de wijn of whisky’s en delicatessen. 

Tijdens deze avond met extra proeverijen 
worden de delicatessen afgestemd op de wijn 
of whisky’s die geproefd worden, geselecteerd 
en verzorgd door Clare van Boxsel van 
Crien & Claar delicatessen

   

 

 
 

 
 


