
Toelichting op Multiloog 

Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander 
wil delen. Wat u ook op het hart hebt, u kunt ermee komen. Ze kunnen gaan over problemen bv. in de buurt zoals 
onveiligheid of (geluids) overlast. Ze kunnen gaan over problemen in huis, met de administratie of het huis op orde 
houden. Ze kunnen gaan over problemen met (vrijwilligers) werk of werkloosheid, met inspanning/stress of onthaasting, 
met religie of over problemen in de communicatie met jezelf en/of anderen. Ze kunnen gaan over psychische problemen. 
Ze kunnen gaan over inspirerende zaken, dingen die je goed doen, waar je kracht en energie uit haalt en waar je vrolijk 
van wordt.  

 

 

 

 

 

Kunst-Multiloog®-bijeenkomst 
 

16 januari 2013, 14:00 – 16:00 uur in 

 

Galerie Plein 7 

Da Costaplein 7, Amsterdam 

 
 

 

Beste Multiloog- en kunst vrienden, 
 

 

Naar aanleiding van de Manifestatie ‘Afscheid van Plein 7’ willen wij op 16/1 in de galerie 

een Kunst-Multiloog-gesprek met elkaar aangaan. In een Kunst - Multiloog-gesprek laten 

we ons stimuleren door diverse kunstuitingen resp. expressievormen. We gaan het gesprek 

met elkaar aan naar aanleiding van hetgeen in de galerie te zien is (in de middag 

voorafgaand aan de Kunst-Multiloog is de galerie vanaf 13.00 uur open om het werk te 

bekijken). Het is de bedoeling dat zowel het gesprek onder deskundige begeleiding met de 

galerist en de kunstenaars wordt aangegaan alsook eigen ervaringen van deelnemers/ 

bezoekers die n.a.v. het getoonde werk worden opgeroepen ingebracht kunnen worden. U 

bent van harte welkom. 

 

 

Voor meer uitleg over de expositie zie de website: www.galerieplein7.nl en over 

 Multiloog zie www.inca-pa.nl . U kunt ons bereiken via mail heinz.molders@net.hcc.nl; 

a.hulsthoff@chello.nl of per telefoon: 020 – 6848012 of 020 - 6183388. 

 

We verheugen ons op u komst op 16 januari.  

 

Met vriendelijke groet ook namens de galerist Lex Hulsthoff, 

 

Heinz Mölders 
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