
ALLE INFO

KRAAK je KLUIS 
en ontvang een van de SCHATTEN van THORN! 

Het idee…
Leny Franken en Leo Klein van atelier L2 art+design hebben iets te vieren! Het succesvolle bestaan van 
atelier L2 art+design sinds 2010 is punt één, daarbij komt dat Leny en Leo rond deze tijd beiden 70 jaar jong 
zijn. Alle reden voor een feestje! En dat met een heel speciale actie!

Al jarenlang werken wij samen met Joyce en Kim Slabbers van Concept-Store De Kluis in Thorn.  
In hun mooie galerie in een voormalig bankgebouw zijn nog de originele bankKLUIZEN aanwezig met de 
bijbehorende sleutels. Zo kwam het idee!

In elk van de 50 KLUIZEN ligt een gesloten envelop met daarin een certificaat van een origineel kunstwerk. 
Deze kunstwerken zijn uniek, van brons, staal of steengoed en hebben een minimale waarde van € 500. Een 
vertrouwenspersoon heeft 50 enveloppen onder toezicht random in de 50 kluisjes verdeeld en houdt de 
sleutels in bewaring. 

En nu komt het…
In één van die KLUIZEN zit het certificaat van een kunstwerk met een verkoopwaarde van € 12.500. 
Het is een unieke bronzen sculptuur voorzien van 5 mooie diamanten van super kwaliteit.
In welke KLUIS ??? dat weet niemand. Dat blijft geheim tot 18-05-2022 als de KLUIZEN worden geopend.

Je kunt meedoen! KRAAK je KLUIS* en word eigenaar van een van de ‘SCHATTEN van THORN’,
van het Kunstwerk dat op het certificaat in je KLUIS is afgebeeld. Vanwege de feestelijke aanleiding kan elke 
KLUIS gekraakt worden voor een sympathieke prijs: voor EarlyBirds € 375,00 en voor RegularBirds € 450,00.
Ga terug naar de site en kies nù je favoriete KLUISnummer via de KEUZEKNOP.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei 2023, om 17:00 uur is het ‘KRAAKdag’. 
Een spannend moment, de KLUIZEN worden officieel geopend!  Op vertoon van je betalingsbewijs/factuur 
kun je je eigen kunstwerk mee naar huis nemen. Kun je er dan niet bij zijn, dan zoeken we uiteraard samen 
een oplossing.

Ons extraatje…
Wie een KLUIS kraakt, krijgt ook nog een schilderij naar keuze cadeau… 
Wij hebben een mooie collectie schilderijen in diverse formaten, de meeste uit eigen atelier en sommige 
van bevriende kunstenaars. Na het kiezen van je favoriete KLUISnummer sturen we de Catalogus met 
schilderijen via e-mail aan je door. Het schilderij van je keuze staat voor je klaar als de KLUIZEN officieel 
geopend worden.

Ook belangrijk…
*De KRAAK je KLUIS-actie kan alleen doorgaan als alle KLUIZEN gekraakt zijn. Als dat doel niet bereikt

wordt, vervalt het plan en worden de betalingen gerestitueerd.
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