"Herman van den Boom aan Fred van der Wal"
.Herman van den Boom aan Fred van der Wal; de prijzen die u vernoemt zijn enkel bij catawiki en
kunstveiling. Alles enkel in Nederland. In Nederland brengt voor geen enkele kunstenaar iets op! De markt
is bij jullie volkomen kapot! De veilingen waar ik aan refereer zijn gerenommeerde internationale
kunstveilingen Grisebach Berlijn Dorotheum Wenen Westlicht Wenen en Cornet de Saintcyr Brussel Parijs.
Deze veilingen nemen niet zo maar elk werk aan van zomaar een kunstenaar en de minimum prijs is dus
aangegeven! Als het die prijs niet haalt word het niet verkocht! U kunt tegen betaling de veiling resultaten
opvragen. https://www.invaluable.com/.../boom-herman-van-den.../INVALUABLE.COMHerman van den
Boom aan Fred van der Wal ; de minimum prijs is aangegeven. Als het die prijs niet haalt word het werk
niet verkocht. Alle werken zijn verkocht. Tegen betaling op de sites kunt u de veilingresultaten opvragen
https://www.invaluable.com/.../boom-herman-van-den.../INVALUABLE.COMHerman van Den Boom
Artwork for Sale at Online Auction | Herman van Den Boom Biography & InfoHerman van den Boom aan
Fred van der Wal ik zit nog duidelijk bij de top met mijn prijzen in Nederland! Alles aan 30 eur. Jullie kunst
brengt niks op omdat jullie er niks van kunnen.Herman van den Boom aan Fred van der Wal enz enz je lult
uit je nekHerman van den Boom aan Fred van der Wal ik heb enkel gesteld dat ik niet meedoe met arti
omdat mijn prijzen te hoog zijn. Afgunstig en volkomen incorrect insinueerde U dat ik de boel zit te
belazeren. De door U aangehaalde veilingresultaten zijn zoals ik u mededeelde van Catawiki waar elke
Nederlandse kunstenaar niet hoger komt als 70 eur. Ik heb u verwezen naar mijn veilingresultaten bij
Westlicht Wenen Grisebach Berlijn Dorotheum Wenen Cornet de Saintcyr. Internationaal gerenommeerde
kunstveilingen uit de Liga Sothebys Christies Philips etc. U heeft blijkbaar zo weinig verstand van zaken
dat U aanneemt dat het hier om fancy prijzen zou gaan. De aangegeven prijzen zijn minimum prijzen als
die prijs niet word gehaald word het werk niet verkocht. Alle werken zijn verkocht dat kunt u gaan verifiëren.
Ik werk met een galerie in België http://www.nadjavilenne.com/wordpress/?p=20251 met een galerie in
Keulen en met een galerie in Wenen http://www.anzenbergergallery.com/.../herman_van_den_boom verder
heb ikzelf een privé kunstruimte in Belgiëwww.henehoevegallery.com en een kantoor in Keulen. We
werken met oa Maria Broodt-haers, en andere internationale kunstenaars en kunsthandelaars.Momenteel
ben ik in Hongarije om ons huis in te richten voor internationale tentoonstel-lingen. Er is ook ons eigen
wijngoed en grote jacht op everzwijnen fasanten edelherten hazen en wilde konijnen aan verbonden. Een
ideale combinatie Kunst Jacht en gastronomie! Zo van het veld geschoten recht op het bord! Een ideale
ambiance om kunst te kopen.Fred van der WalHerremannetje van den Boom, je bent een blijft een
Belgische boerenlul met je jacht verha-len. Zeker te veel interviews met Jef Geeraerts gelezen, maar wat
die auteur aan lef in zijn kleine teen had zitten heb jij nog niet in je hele lijf.
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