vivapo's Nieuwsbrief - 20 december 2019

Bekijk de webversie

Mijmeren op
papier
Terugblik op 2019
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in 2019 deelnam
aan één van de activiteiten van Mijmeren op papier:
20 februari: Tentoonstelling Manna Art Center te Brugge
20 maart: Boekhandel Limerick te Gent
24 maart: NaGeBa beurs te Torhout
17 april: Tentoonstelling Wislawa Szymborska te Damme
22 mei: Tips voor schrijvers in de bib te Brugge
19 juni: Boventoon te Torhout
30 juni: tVaartje te Lissewege
7 + 14 + 21 juli: tVaartje te Lissewege
4 + 8 augustus: tVaartje te Lissewege
14 augustus: SchrijfBuffet© Reedpool te Ruiselede
25 september: Stadsfestival te Damme
23 oktober: Tentoonstelling in de bib te Sijsele/Damme
20 november: Tentoonstelling in 't Zwin te Knokke
18 december: Tentoonstelling Adornesdomein te Brugge

Ik bied een forum aan voor de
schrijfoogst van de deelnemers aan
Mijmeren op papier, 't SchrijfNest
en Schrijvend naar kunst kijken.
Hun oogst van 2019 vind je op de blog
Mijmeren op papier.
Mijn schrijfoogst vind je op de blog
vivapo mijmert creatief.

Om te vermijden dat mijn mails bij jou tussen de SPAM
geraken neem ik mij voor om voortaan te communiceren via
een mail die ik via LAPOSTA verzend.
Ik wil je echter ook vragen om info@vivapo.net toe te
voegen aan jouw adressenboek.

Data
2020
't SchrijfNest op
verplaatsing
14:00-16:30 op DINSDAG
28 januari, 25 februari,
24 maart, 28 april,
26 mei en 23 juni
NaGeBa beurs Torhout:
zondag 29 maart
Mijmeren op papier
in tVaartje te Lissewege
(zomer - data volgen)
vivapo's SchrijfBuffet©
(zomer - datum volgt)
vivapo
www.vivapo.net
info@vivapo.net
+32 496 12 16 08
ondernemingsnummer
0882.920.427
bankrekening
BE 88 7380 1895 5741

Onderaan deze nieuwsbrief kan je jouw gegevens inzien en
wijzigen.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vivapo.net toe aan uw adresboek.

