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schilderijen en beschilderde panelen.

Van Mia Zaat te zien in Breda.
In het kantoorpand van de GGD West-Brabant in Breda ben ik door de GGD- Kunstcommissie van
15 mei – 15 november 2012 in de gelegenheid gesteld om mijn werk te tonen. Ruime zalen met to-
maatrode en azuurblauwe wanden bieden een formidabele achtergrond voor mijn paneelcomposi-
ties. Door de grote brede wanden is het mogelijk om grote schilderijen die ik maakte in de 80-ger ja-
ren alsook mijn allerlaatste 3D doekjes op goede locaties te tonen. De tentoonstelling biedt een
overzicht van werk over de afgelopen 30 jaar: Schilderijen groot en klein, op linnen en op hout, pa-
neelcomposities, tekeningen en gouaches. Dat alles is verspreid over vier etages in de ruime kleur-
rijke burelen van de medewerkers van de GGD West-Brabant.

Van harte wil ik u uitnodigen aanwezig te zijn bij de rondleiding langs mijn werk op

vrijdag 9 november
15.00 uur

Halverwege de rondleiding is er gelegenheid voor koffie/thee met wat lekkers.
Tijdens uw bezoek kunt u ook kennis maken met het werk van mede exposant Nan van Heijl en kunt
u het werk zien van kunstenaars van wie werk is aangekocht. Namens de kunstcommissie van de
GGD zal Mw. Jm van den Acker aanwezig zijn.

Graag tot ziens op 9 november a.s.!
Met vriendelijke groeten,

Mia Zaat
Klaroenring 66
4876 XZ Etten-Leur
www.miazaat.nl

Bezoekadres expositie:GGD West-Brabant, Doornboslaan 225-227, 4816 CZ, Breda
(gebouw ligt aan de noordelijke rondweg van Breda,Nieuwe Kadijk). NB. Op vrijdagmiddag is er voldoende
parkeergelegenheid rond het GGD-gebouw, ook achter de slagboom (even melden bij de receptioniste, die
vervolgens de slagboom opent). In verband met de catering graag vóór 1 november even aan mij laten we-
ten of wij op uw komst mogen rekenen. Dit kan via telefoon: 076-5021945 of mail: miazaat@hetnet.nl .


