
Waar staat 
Galerie       
Apart & Zo 
voor?                       

Bijzonder en apart voor een 

breed publiek. Dat kenmerkt 

het assortiment van onze 

galerie. Onze producten zijn 

afkomstig uit de lokale 

omgeving van Grave, maar ook 

uit binnen- en buitenland. Wij 

besteden grote zorg aan de 

selectie van onze leveranciers, 

maar werken ook graag samen 

met professionele en 

semiprofessionele kunstenaars 

die met passie hun creaties 

maken. Onze producten zijn 

met liefde en aandacht 

gemaakt. Ze zijn stijlvol en 

verrassend tegen een 

aantrekkelijke prijs. 
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Galerie 
Apart & Zo 
Met een knipoog naar kunst 

 

                  Onder andere:  

                  - schilderijen 
                  - glaswerk 
                  - aardewerk 
                  - leuke cadeaus 
 
 
                       
 
 

 

  
 

Maasstraat 9 Grave 

Ik heb al door 

deze folder 

lopen neuzen!  



 

Een 

knipoog als welkom 

In het historische centrum van het vestingstadje Grave 

bevindt zich aan de Maasstraat Galerie Apart & Zo. Wij 

zijn geen standaard galerie en art shop. Ons assortiment 

heeft een eigen stijl: Verrassend, bijzonder en net wat 

anders. Ons concept is dat we objecten met een 

knipoog naar kunst verkopen. Elegante glasproducten, 

aparte beeldjes en aardewerk, schilderijen, ambachtelijke 

kunst en hippe accessoires die je niet snel ergens anders 

tegen zult komen. Betaalbaar en verrassend. Loop bij 

ons eens naar binnen en laat je verwonderen over wat je 

bij ons aantreft.   

Leuk 

shoppen in 

het 

historische 

Grave? Het 

oude 

centrum 

beschikt 

over diverse winkels, gezellige cafés en restaurants. Een 

bezoek aan onze galerie is zeker goed te combineren 

met een bezoek aan de binnenstad. Er valt in Grave van 

alles te ontdekken!  

 

  

Kunstenaars 

Galerie Apart & Zo is continue op zoek naar nieuwe werken. 

Mocht u in uw eigen omgeving 

mensen kennen die mooie 

kunstobjecten of voorwerpen 

maken en die een verkooppunt 

zoeken, maak ze attent op onze 

galerie.  

We staan open voor samenwerking en bespreken graag          

de mogelijkheden.  

Van POP-Art tot glaswerk 
Onze galerie en art shop beschikt over een collectie aan leuke 

en aparte kunstbeeldjes. Deze zijn met de hand beschilderd. 

Door het jaar heen hebben we steeds een 

collectie in de galerie, maar de beeldjes zijn ook 

in andere kleursamenstellingen of grootte via 

ons te bestellen. Zo verkopen wij werken van 

o.a. Niloc Pagen, Mia Coppola, Kazimir 

Malevich en Jacqueline Schäfer. In de toekomst 

zal dit worden uitgebreid met nog meer namen.  

Galerie Apart & Zo zal u het hele jaar door 

verrassen met een wisselend assortiment, nieuwe 

kunstenaars en leuke cadeaus. Een bezoek aan 

onze galerie is zeker de moeite waard!   

 
 

 

  

  
Daarnaast beschikken we over een aardige collectie        

aan fraai en elegant glas- en aardewerk. Ambachtelijk    

werk met de hand gemaakt, afkomstig uit Polen en 

omstreken. Deze producten zijn afkomstig van kleine 

familiebedrijven waar ze met veel liefde en aandacht 

worden vervaardigd.  

Doorlopend hebben we wisselende 

collecties aan schilderkunst. Onze 

galerie beschikt over een mooie       

en sfeervolle ruimte om schilderijen 

te exposeren.  

Op zoek naar 
een cadeau? 

Galerie Apart & Zo heeft ook een leuk assortiment              

aan cadeaus tot € 40,-. Daarnaast is het ook mogelijk     

om een cadeaubon van Galerie Apart & Zo te geven. 

Onze openingstijden:*  

Donderdag        10:00u.-18:00u. 
 Vrijdag               10:00u.-20:00u. 
  Zaterdag             10:00u.-17:00u. 
   Koopzondagen   12:30u-17:00u 
 

* ook op afspraak mogelijk 
 

Like ons op Facebook!  

 

 

*Ook op afspraak mogelijk 

Waar zijn we te vinden? 

Galerie Apart & Zo 
Maasstraat 9 
5361 GE Grave  

 

0486-43 72 63 
info@apartenzo.com 

Bezoek ons op internet: 
www.apartenzo.com 

 

 

 



 


