
visie

4ArtAlways wil het motto ‘de kracht van 

de mythe is levend’ behouden en heeft als 

missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging 

hiervan te bewerkstelligen en te stimuleren 

bij (jong)volwassenen. 

vriend worden

Laat je inspireren door andere inzichten. 

Houden van kunst en cultuur is een 

levenshouding om het schone en eeuwige 

niet te vergeten in onze huidige complexe 

materiele wereld. Een bezoek aan theater, 

concert of kunsttentoonstelling? Je komt er 

altijd rijker vandaan.

Als vriend steun je niet alleen toekomstige 

kunst en culturele activiteiten, maar ook 

talentvolle jonge (pas afgestudeerde(n)) 

beeldend kunstenaars. Voor je bijdrage krijg 

je een klein kunstwerkje terug. Neem contact 

met ons op info@4artalways.nl

schenken

Wist je dat wij een culturele ANBI status 

hebben en dat donateurs een extra 

giftenaftrek genieten? 

Voor meer informatie kijk op  

belastingdienst.nl  culturele ANBI 

geven na leven

Overweeg je 4ArtAlways te laten delen in 

je nalatenschap? Leg dan je wensen vast 

in een testament. Het is belangrijk om de 

juiste tenaamstelling aan te houden in je 

testament.

4ArtAlways, Statutair gevestigd in 

Maastricht, Kantoorhoudend: Lage 

Kanaaldijk 112 D10, 6212 NA Maastricht, 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer: 22497677, t.b.v. 4ArtAlways.

wordt ook vriend!
4ArtAlways.nl



“De kracht van de mythe is levend”
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* 1943
Jan Nelissen / JANNEL

7 januari 2015
oprichting 

Stichting 4ArtAlways

* 1960
Nicole Hardy

✝ 12 januari 2015
Jan Nelissen / JANNEL

1990
samenwerking

JANNEL en Nicole Hardy

23 november 2015
publicatie DL portret 

Robert Burns door 

JANNEL

2018
ondersteuning talent-

ontwikkelingsprojecten

4ArtAlways
Lage Kanaaldijk 112 D10
3e etage / ruimte 10
6212 NA Maastricht

@4ArtAlways / twitter
info@4artalways.nl
4artalways@gmail.com

erkend als culturele ANBI
kvk 22497677

30 - 31 januari 2016
pop-up “in memory of” 

JANNEL’s Alices

10 december 2017
expositie 

“DreamWeaver; escape 

into the idyll” JANNEL / 

Nicole Hardy

17 februari 2017
expositie

“Nicole’s dithyrambe”

9 oktober 2016
expositie studenten 

“ JANNEL was here

on the road again”
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