Kas di Arte viert tienjarig bestaan
Na tien jaar is Kas di Arte een begrip geworden op Bonaire. Hoewel stormen
regelmatig het historische blauwe pand teisterden, werd het keer op keer klaar
gemaakt voor nieuwe exposities. Om het tienjarig bestaan te vieren nodigde
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