
 

 

 
 
 

Beste kunstliefhebber, 

Op 28 augustus start Luycks Gallery het nieuwe seizoen met de jubileumtentoonstelling  
’ N i k o   d e   W i t ,   5 0   j a a r   b e e l d h o u w e r ’.  De opening wordt verricht door Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur van Tilburg. De tentoonstelling, 
met zo’n 200 beelden en penningen, vindt zowel plaats in Luycks Gallery als in het atelier van Niko de Wit (loopafstand, ca. 10 minuten). I.v.m. Covid-19 wordt 
de opening verspreid over 3 dagen: 28-29-30 augustus telkens van 14:00-17:00 uur.  
Aanmelden is noodzakelijk via de mail, de app of telefonisch: voor atelierbezoek: info@nikodewit.nl voor galeriebezoek: info@luycksgallery.com 

De expositie gaat gepaard met diverse nevenactiviteiten.  
Op 15 september gaat componist Tom America in Paradox Tilburg in gesprek met Niko de Wit. Het gesprek wordt gelardeerd met covers uit die vijftig jaar 
door zangeres Anna Simone (dochter Niko) die zich laat begeleiden door gitarist Jannes van Kaam.  
Aanvang 20:30, zaal open vanaf 20:00 uur, entree 5 euro. Aanmelden bij info@nikodewit.nl . Voorafgaand aan deze avond kunnen geïnteresseerden tussen 
19:00-20:00 terecht in Luycks Gallery om de expositie ‘Niko de Wit 50 jaar beeldhouwer’ te bekijken (5 à 10 minuten lopen). 
Op 22 september gaat celliste-performer Jacqueline Hamelink in het atelier een muzikale dialoog aan met de beelden van De Wit. Aanvang 20:30 uur, 
atelier open vanaf 20:00 uur, toegang gratis. Aanmelden bij info@nikodewit.nl. Ook dan kunnen geïnteresseerden hieraan voorafgaand, tussen 19:00 en 
20:00, Luycks Gallery bezoeken om de expositie te bekijken.  
 
Er zijn tal van maatregelen getroffen om uw bezoek veilig te laten verlopen. 
We zien er zeer naar uit u te mogen verwelkomen in het atelier en de galerie. 

Hartelijke groet, Niko de Wit en Ingrid Luycks 

NB: na het openingsweekend gelden t/m 11 oktober, zowel voor het atelier als de galerie de volgende openingstijden: 
do en vr 13:00-18:00 uur.    za en zo 13:00-17:00 uur of op afspraak  

Luycks Gallery Nieuwlandstraat 31, Tilburg Atelier Niko de Wit  Noordhoekring 61, Tilburg Paradox Tilburg  Telegraafstraat 62, Tilburg 


