Lekker
Stangen

Een tegendraadse avond onder de bezielende leiding van
Stang Gubbels. Stang is illustrator en ontwerper en beroemd
om zijn herkenbare kleurrijke stijl met stevige contourlijnen.
Werk vol humor en vurige vrolijkheid. We kennen hem allemaal
van het Stangmannetje met de kale kop, stipoog, streepmond
en het voorhoofd dat doorloopt in de neus. Maar ook van het
mega droedelproject, Boomstang, Fietsstang en talloze andere
projecten. Apetrots zijn we dat hij in juni het seizoen afsluit als
gastcurator van BNO IMG LAB.

Monika Dahlberg maakt sculpturen, installaties, collages, foto’s
en teksten. Sociale, esthetische en politieke kritiek zijn voor haar
vanzelfsprekende instrumenten. Haar werk is doortrokken van
sensorische, erotische energie. Kunsthistorische verwijzingen
koppelt ze aan haar eigen biografie, wat leidt tot een beeldtaal
die ze verweeft met hoe ze het leven leeft en ervaart.
insta @monika_dahlberg
Donderdag 27 juni 2019
Thursday Night
@ Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 Rotterdam
Zaal open 19.30 u
Aanvang 20.00 u
Tickets aan de deur of
via eventbrite.nl > Lekker
Stangen
Entree € 7,50
BNO-leden en studenten € 3,75
bnoimglab.nl
image-festival.com
hetnieuweinstituut.nl

BNO IMG LAB en Het Nieuwe
Instituut bundelen kennis en
netwerk in een maandelijkse
Thursday Night Live.
Met voorafgaande het Thursday
Bite voor € 7,50.
thursdaynight.
hetnieuweinstituut.nl
beeld stang

Johan Kleinjan is illustrator en beeldend kunstenaar en begon ooit
met tekeningen van leraren en klasgenoten in de kantlijn van zijn
schriften. Na de WDKA en de Zokei universiteit van Tokyo richtte
hij het collectief Antistrot op. Hij werkte in Rusland, Taiwan en
Beijing waar hij naast grote hoeveelheden tekeningen van etende
chinezen ook ruimtelijk werk maakte en voerde hij een semi-legale
performance uit in de Verboden Stad. johankleinjan.com
Marcel Kampman omschrijft zichzelf als creative strategist &
strategic creative en is zowel one man band als duizendingendoekje.
Hij is oprichter van HappyKamping, dé plek voor cross-culturele
botsingen en onder andere bekend van de Texelse Boys en zijn
ungoing project HappyPlaces. happykamping.com
Ge Smit is oprichter van Go Other Directions, en geboren strateeg.
Door zijn ongebruikelijke benadering van situaties heeft hij altijd
een ander verhaal te vertellen. Via anekdotes en zijn positieve
houding stelt hij zijn publiek op scherp. Out of the box denken is
al jaren hip and happening, maar Ge Smit heeft het uitgevonden.
g-o-d-online.nl

Gijs van den Berg is beeldmaker en filmt, fotografeert en is

grafisch vormgever. Sinds 2009 werkt hij bij KesselsKramer.
Hij maakte boeken, producten, schreef korte films en regisseerde
commercials. Hij balanceert graag op de spannende lijn tussen
commercieel en persoonlijk werk. Zijn werk sleepte meerdere
prijzen in de wacht en wordt wereldwijd geëxposeerd.
gijsvandenberg.nl

