DE TULLEPETAON IS JARIG!
Als bijzondere herinnering heeft kunstenaar
Léon Vermunt de Tullepetaon op schilderachtige wijze op een
onderzetbord van hoogwaardig porcelein vereeuwigd.
Trots staat ie daar, onze Tullepetaon op de markt,
omringd door de Sint Jan, het raadhuis en de watertoren, onder
de nachtelijke sterrenhemel van Roosendaal.
Dit kleurrijke bord ( 8 kleuren zeefdruk ) is hitte- en
vaatwasbestendig en wordt eenmalig gemaakt in
een oplage van 750 stuks.
De verkoopsprijs bedraagt € 33,De diameter van het bord is 31 cm.
Het kunstonderzetbord is een sieraad op uw
tafel, en daarnaast ook bijzonder geschikt als
relatiegeschenk of als sinterklaas en/of
kerstcadeau.

Verder zijn de borden te koop bij:
VVV / ANWB,
Café de 3 weesgegroetjes
en via de Stichting Carnaval Roosendaal.

23 x 18 cm.

HET NIEUWE TULLEPETAONS BEELDJE
Omdat er al lang vraag is naar een nieuwe
uitgave van het kleine bronzen Tullepetaontje
heeft kunstenaar Léon Vermunt ook vanwege
deze gelegenheid een nieuw Tullepetaons beeldje
gemaakt, en wel zoals onze Tullepetaon er bij staat
op de Markt.

DE BEELDJES ZIJN IN 2 VERSIES TE KOOP:
KUNST OP TAFEL

Carnavalsoptocht van 13 februari 1988.
De Tullepetaon aanschouwt voor de
eerste maal het Roosendaalse licht.

Bij restaurant 'Het Hooihuis'
kunt u vanaf 11/11 genieten
van een speciaal ' Tullepetaons
gerecht ', uiteraard geserveerd
op dit onderzetbord, wat u na
afloop mee naar huis krijgt.
(Maar u kunt hier de borden
natuurlijk ook los kopen.)

1. een uitvoering in gegoten kunststof met brons-look
op een 6 mm voet van cor-tén staal, prijs € 65,00.
De kunststof modellen zijn te koop bij VVV / ANWB en via de
Stichting Carnaval Roosendaal.
2. Een gelimiteerde luxe editie, uitgevoerd in brons door de
kunstenaar zelf, op een 10 mm cor-tén stalen voet, prijs € 242,00.
De bronzen Tullepetaon is rechtstreeks bij Léon Vermunt te bestellen.
Via zijn web-site: www.leonvermunt.com,
per e-mail: info@leonvermunt.com of per telefoon: 0165-378163.

