Zutphen, 22 oktober 2018
NAJAARSEXCURSIE 28 november 2018
Beste vrienden,
U wordt van harte uitgenodigd voor een bijzondere dagexcursie naar het Gemeente Museum Den Haag,
gevestigd in een prachtig art deco gebouw van de architect H.P. Berlage.
Wij bieden u onder meer een bijzondere rondleiding door de tentoonstelling Expressionisme en Devotie, Alexej
von Jawlensky.
Ver voordat in de westerse wereld spirituele en esoterische stromingen als new age en mindfulness populair
worden, combineert Alexej von Jawlensky (1864-1941) met een open levenshouding het beste uit verschillende
religieuze stromingen. De van oorsprong Russische kunstenaar ontwikkelt zich in München tot één van de
belangrijkste Duitse expressionisten. In verband hiermee worden tevens werken getoond van Wassily Kandinsky
en August Macke, mede oprichters van kunstenaarsgroep 'Der Blaue Reiter', en hun nauwe connecties Gabriele
Münter, Marianne von Werefkin, Heinrich Campendonk, Paul Klee en Lyonel Feininger.
Gemeentemuseum Den Haag presenteert Jawlensky’s rijke oeuvre van landschappen, stillevens en portretten in
een groot overzicht waarbij de nadruk ligt op de invloed van zijn spirituele beleving.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere het Alexej von Jawlenskyarchief in Zwitserland en Museum Wiesbaden, dat de grootste collectie Jawlensky in de wereld beheert.
Indien uw tijd dat toelaat kunt u in dit museum verder nog genieten van de vaste collectie en van het
indrukwekkende aanbod aan wisselende tentoonstellingen. Zie website: https://www.gemeentemuseum.nl/nl
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
de excursiecommissie
Marieke Gitz en Hans la Rose
Programma
•
•
•
•
•

09:00
11:00
11:45
13:00
15:30

vertrek bus vanaf de parkeerplaatsen direct achter (!) de Hanzehof (Fanny Blankers Koenweg)
aankomst museum, koffie / thee met gebak
rondleiding door museumgidsen in drie groepen van elk max. 20 Vrienden
lunch en bezoek van deze en overige tentoonstellingen op eigen gelegenheid
terug naar Zutphen (geschatte aankomsttijd 18:00 uur)

Museumkaart (MJK) en Rembrandtkaart (RK) zijn geldig. De kosten voor deze dag bedragen € 42,50 pp. (€
57,50 p.p. zonder geldige MJK of RBK). Dit bedrag dient uiterlijk op vrijdag 9 november 2018 te zijn voldaan
op bankrekeningnummer NL59 ABNA 0612 5058 04 t.n.v. Vrienden Musea Zutphen. Bij annulering na 12
november 2018 is geen restitutie mogelijk. U kunt zich opgeven door de onderstaande strook volledig in te
vullen en op te sturen naar: Marieke Gitz, Zutphensestraat 38, 6971 EN Brummen of de gevraagde gegevens
compleet per e-mail te versturen aan mgitz@planet.nl
*Zonder tegenbericht van onze kant kunt u er van uitgaan dat uw aanmelding na betaling definitief is. U
krijgt hierover van ons geen apart bericht. *Deelname naar volgorde van binnenkomst betaling.
Introducés zijn van harte welkom.
Opgave voor de excursie:
NAAM: …………………………………………………. AANTAL PERSONEN: ……………………………
TELEFOON VAST: ………..………….…...................... TELEFOON MOBIEL: ….………………………….
In bezit van MJK / RK: JA / NEE
E-mailadres:…………………………………………………………
Adres excursiecommissie:
M. Gitz
Zutphensestraat 38
6971 EN Brummen

e-mail excursiecommissie:
mgitz@planet.nl

www.vriendenmuseazutphen.nl

