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Beste museumliefhebber,
 
Op zondag 20 maart opent Harm Evert Waalkens (Finsterwolde) om 19:30 uur de expositie 
24K XL. Wij nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De museumdeuren gaan om 
19:00 uur open. Natuurlijk staat deze avond een hapje en een drankje gereed.

Sinds 2012 biedt MOW vaste expositieruimte aan kunstenaars uit de eigen regio, onder de 
noemer 24K. 24K staat voor de ruwweg 24 kilometer die het museum tot de eigen omgeving 
rekent én voor 24 karaat, zuiver goud.  In juni 2014 startte de tweede reeks waarbij 20 
kunstenaars aan bod kwamen. Nu tref je al deze verschillende kunstenaars aan in één 
tentoonstelling, met veelal nieuw werk. 

24K XL toont werken van Monique Blaak, Diedy Büsselmann, Hans Dingjan, Rudolf Holleman, 
Stefan de Keijser, Maike van der Kooij, Ria van Krieken, Fokko Kuiper, Gerard Leerkes, Vivien 
Nieuwenweg, Henri Olivier, Loes Plant, Willem van de Sanden, Marian Smit, Inger Steyn, 
Yvonne Struys, Dik Voorthuis, Mirja Wark, Heleen Wilkens en Monika Wolgast.

De expositie is nog te zien tot en met 5 juni 2016. Meer informatie vind je op onze website en 
nieuwsbrief. Ook gaat de tentoonstelling gepaard met een handzame catalogus. 

Graag tot ziens op zondagavond 20 maart!

Met vriendelijke groet, mede namens bestuur en medewerkers van het museum én alle 
deelnemende kunstenaars,
 
Obby Veenstra, directeur MOW
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