
 
 

Kunst verbaast. Kunst kraakt. Kunst stelt vragen. Kunst is 

geen luxe waar je op kunt bezuinigen. Kunst nodigt uit tot denken.  

Kunst verwart. Kunst prikkelt. Kunst is individueel.   Kunst is sociaal.  

Kunst opent.  Kunst bevrijdt. Kunst bouwt. Kunst voedt de samenleving. 

Kunst voedt de mens. Kunst is gezond. Kunst is groei. Kunst is een 

onmisbare motor van de samenleving. Kunst is noodzaak. 

Kunst hoort in ons leven van alle dag. Kunst is een levensbehoefte.   

Kunst kust. kunst danst. Kunst L e e f t. Kunst doet 

leven. Kunst is On- eindig. Kunst ontmoet. 

  

 

“ 5 ton ” 

De installatie staat t/m 14 juli bij Sieradenatelier WILLEM TREDGETT 

Tinggs, pointers, sMuzedoekjes, OpStekers & Faceboeken 

  

  
Gegroet Kunstvrienden, 
  
Zoals beloofd sturen we jullie het verslag over de opening en van de dag & nacht veiling “ 5 ton ”. 

De middagveiling was rustig. Met bekende gezichten om ons heen bleek het een gezellige try-out  

voor de avond. Het was mooi weer en met de grote glazen deur open was het eerste deel van de  

act ook buiten te volgen: daar lieten zowel Marjo als Willem hun stem horen. 

 
  

        

 
De avond- en nachtveiling pasten prachtig in het kader van de Nacht van Kunst & Wetenschap. De 

hele stad gonsde! Ook de Folkingestraat vibreerde van de kleine stand- up acts. Er was muziek, er was 

lawaai, er liepen grappige mimegroepen. Meisjes waren druk met flyers, voorbijgangers flaneerden met 

enthousiaste en verwachtingsvolle gezichten. En.. er was een “ 5 ton veiling ” op nummer 9! 
     
Ónze levende flyers bleken met een geweldig goede neus en charme geïnteresseerden onze kant op 

te sturen. Die - binnengekomen- verrast bleven voor de Opening & Veiling van de “ 5 ton” Torens. 
Het welkom-intro werd zowel gefluisterd, geroepen als gezongen door ons drieën. Marjo Smit sprak een 

poëtisch en boeiend openingswoord. Ze gaf in een korte uiteenzetting inzicht in de prospecttheorie 

over Verlies & Winst van Daniel Kahneman. Daarmee gaf ze ons een sleutel om te kiezen voor geluk. 

Onmiddellijk daarna hamerde Willem de veiling - subliem door hem gepersifleerd – in een rap tempo af. 

 



 

 

 

 
 

 

Met hapjes en drankjes werd er tussen en na de veilingen nog lang gepraat. De sfeer was goed en 

geanimeerd. Over werk, kunst en politiek is gesproken. Er zijn nieuwe contacten gelegd, visitekaartjes 

uitgewisseld, werk verkocht en afspraken gemaakt. De opzet van Willem bleek een geslaagd en 

inspirerend event! Kunst Ontmoet! 

 

 
  

De installatie “ 5 ton ” is t/m zaterdag 14 juli nog te zien op Folkingestraat 9. 
  
Van harte welkom! 
  
Tot ziens of mails, Willem, Marjo en Gon 
Dank aan Ines, Lon, Ben, Gonny, Hans, Milan & vrienden. 
Art-SenCe 2012 * 
  

 

 Folkingestraat 9  9711 J.S. G r o n i n g e n 
dinsdag t/m zaterdag 13.00 uur – 17.00 uur  Telefoon 050 – 313 51 66 

 

www.tredgett.nl  & www.gonwetzels.nl & www.art-sence.nl  
 

*De installatie “5 ton” is te volgen op Facebook : http://www.facebook.com/SieradenAtelierWillemTredgett?ref=tn_tnmn 

**Zie ook de vernieuwde website van Art-SenCe door Gonny Pol. 
*** Wenst u geen berichten meer te ontvangen over de activiteiten van Willem Tredgett, Gon Wetzels of Art- SenCe, laat ons het weten via dit emailadres. 

http://www.tredgett.nl/
http://www.gonwetzels.nl/
http://www.art-sence.nl/
http://www.facebook.com/SieradenAtelierWillemTredgett?ref=tn_tnmn

