PROGRAMMA MUSEA ZUTPHEN TIJDENS OPEN MONUNUMENTENWEEKEND
Op zaterdag 8 september en zondag 9 september is het Open Monumentenweekend. De Musea
Zutphen zijn in misschien wel het mooiste monument van Zutphen gevestigd: het oude stadspaleis
van de familie van Heeckeren. Tijdens Open Monumentenweekend zijn de Musea Zutphen gratis
te bezoeken en is er van alles te doen voor jong en oud.
Kids only: bouwen met Kapla
Op zaterdag en zondag kunnen kinderen tot 12 jaar van 11.00 tot 16.00 uur in de Musea Zutphen
hun eigen ‘monument’ bouwen met Kapla. Degene die het mooiste bouwwerk maakt, wint een hele
mooie prijs: een doos Kapla 100!. De winnaar wordt zondagavond via social media bekend gemaakt.
Kinderen kunnen op zaterdag of zondag komen bouwen in het auditorium van de Musea Zutphen.
We maken foto's van de bouwwerken, zodat we aan het eind van het weekend een winnaar kunnen
kiezen. De winnaar krijgt ook nog persoonlijk bericht van ons en kan de doos Kapla 100 bij de Musea
Zutphen komen ophalen.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Oku (OKU Business Partners).
Kidsworkshop Wapenschild maken
Op zaterdag kunnen kinderen deelnemen aan de workshop Wapenschild maken onder begeleiding
van kunstenaar Mirjam Verbeek. De kinderen laten zich inspireren door de tentoonstelling Adel in
Beeld en de pracht en praal van het oude stadspaleis van de familie Van Heeckeren. Voor meer
informatie en aanmelden zie het bericht Workshop Wapenschild maken op onze website.
Aanmelden is niet verplicht. Kosten: €7,50.
Muziek op zondag
Bezoekers kunnen al vroeg genieten van diverse optredens in de museumtuin en in de musea zelf.
De Harmonie Sophia’s Lust treedt om 12.00 uur op in de museumtuin, in het Hof van Heeckeren. De
muziekvereniging dankt haar bestaan aan de bijdrage van freule Sophia van Heeckeren van Ruurlo.
Wij kunnen ons geen mooiere plek voorstellen voor een optreden van deze band dan in het oude
stadspaleis van de Van Heeckerens.

Vanaf 13.00 uur zingt het gemende koor Fermata in de Musea Zutphen. Het repertoire van dit koor
omvat zowel klassieke, geestelijke, wereldlijke als lichte muziek.
Om 15.00 uur brengt operazangeres Ivette van Laar ons naar hogere sferen. Ivette zal zich al zingend
door de museumzalen bewegen. Bezoekers kunnen van prachtige zang genieten en ervaren het
monument – het oude stadspaleis van de Van Heeckerens – in al z’n glorie.
Ivette zingt onder begeleiding van haar mobiele muziekinstallatie op geheel eigen wijze opera aria’s
en ander klassiek repertoire in de Musea Zutphen.
Gratis Rondleidingen
Tussen de pracht en praal van deze optredens door, zijn er gratis rondleidingen door de
tentoonstellingen van beide musea. Van 14.00 tot 15.00 uur kunnen bezoekers deelnemen aan de
rondleiding door de tentoonstelling Adel in Beeld in het Stedelijk Museum Zutphen. In Museum
Henriette Polak worden deelnemers rondgeleid door de tentoonstelling Onalledaags van 16.00 tot
17.00 uur.

LEZING SOPHIE REINDERS BIJ ADEL IN BEELD
De vriendenboekjes van Zutphense dames Rutghera en Catharina van Eck
Op woensdagavond 12 september geeft Sophie Reinders een lezing in het Stedelijk Museum
Zutphen over de adel van Zutphen die zich verdiept heeft in het fenomeen vriendschapsboekjes.
Sophie Reinders is auteur van het boek De mug en de kaars. In dit boek ontrafelt ze de zeer
onderbelichte leefwereld van jonge adellijke vrouwen (en mannen) anno 1600 aan de hand van
deze fascinerende vriendenboekjes. Reinders toont ons hoe vriendschappen werden bevestigd en
liefdes nagejaagd, gevonden en soms ook verloren. Van 19.30 tot 21.30 uur kunnen deelnemers
zich verdiepen in de wonderlijke wereld van de Zutphense adel. De lezing duurt een uur, daarna
geeft de conservator een besloten rondleiding door de tentoonstelling Adel in Beeld. In de
museumwinkel kunnen deelnemers hun exemplaar van De mug en de kaars door Reinders laten
signeren.

De vriendenboekjes van Rutghera en Catharina van Eck
Aan het eind van de zestiende eeuw werd het mode onder jonge vrouwen om een boekje bij te
houden waarin zij gedichten en liederen, tekeningen en spreuken van vrienden verzamelden. Zij
deden dit om gelijkgestemden te vinden, te flirten, herinneringen vast te leggen en hun identiteit te
vormen en presenteren. De vriendenboekjes (‘alba amicorum’) waren vooral in adellijke kringen
geliefd. De bezitsters van de bewaard gebleven boekjes blijken onderdeel te zijn van een hecht
netwerk van families. Binnen dit netwerk bevonden zich ook twee jonge vrouwen uit Zutphen:
Rutghera van Eck en haar nichtje Catharina. Hun voorouders hadden zich rond 1530 in het kwartier
van Zutphen gevestigd. Rutghera verzamelde haar eerste bijdragen in de stad en Catharina vestigde
zich er na haar huwelijk. In haar lezing zal Sophie Reinders de zeer onderbelichte leefwereld van
jonge adellijke vrouwen (en mannen) anno 1600 aan de hand van deze fascinerende vriendenboekjes
ontrafelen, en daarbij volop aandacht besteden aan de turbulente levens van de twee Zutphense
albumbezitsters.
Meer informatie over de lezing en aanmelden zie www.museazutphen.nl
Over Sophie Reinders
Sophie Reinders studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017
promoveerde zij (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift De mug en
de kaars. Vriendschap en liefde in alba amicorum van adellijke vrouwen uit de Noordelijke
Nederlanden 1575-1640. De handelseditie van haar proefschrift, getiteld De mug en de kaars.
Vriendenboekjes van adellijke vrouwen (1570-1640), is verschenen bij Uitgeverij Vantilt. Momenteel
werkt zij als docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Wanneer: woensdag 12 september
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Waar: Musea Zutphen in het Hof van Heeckeren, ‘s Gravenhof 4
Kosten: € 10,- (exclusief bezoek aan de tentoonstelling, Museumkaart geldig)
Aanmelden is verplicht en kan via info@museazutphen.nl of 0575-516878
Voor meer informatie zie Lezing Sophie Reinders op onze website.

RONDLEIDING ROSEMIN HENDRIKS IN MUSEUM HENRIETTE POLAK
Bij de tentoonstelling Onalledaags
Op zondag 16 september geeft kunstenaar Rosemin Hendriks in Museum Henriette Polak twee
keer een rondleiding bij haar eigen werk dat te zien is in de tentoonstelling Onalledaags. Tijdens
de rondleidingen vertelt Hendriks over haar techniek, materiaalgebruik en inspiratie. Ze is bekend
vanwege haar zelfportretten die geen zelfportretten zijn. Vanzelfsprekend is er uitgebreid de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Rondleidingen
In de tentoonstelling Onalledaags laat Hendriks haar proces door de jaren heen zien. Uniek is dat
haar allereerste portret te zien is. Hendriks: ‘’In deze tentoonstelling hang een van mijn eerste echte
tekeningen. Nog gemaakt op de Ateliers in Amsterdam zo’n vijfentwintig jaar geleden. Ik herinner mij
het gevoel dat ik hier ‘iets’ te pakken had waar ik blij mee was. Het is een bepalende tekening
geweest in mijn ontwikkeling.’’ In de loop der jaren ontwikkelt het werk van Hendriks zich sterk. Het
blijft hetzelfde onderwerp – zelfportretten die geen zelfportretten zijn – maar getekend vanuit een
andere invalshoek. Hendriks: ‘’In de loop der jaren is mijn werk voller en donkerder geworden. In het
begin waren het vooral lijnen. Langzaam zijn er meer patronen, ritmes en weerspiegelingen in
gekomen: ogen als schelpen, monden als begoniabladen, wenkbrauwen als kabeltouwen. Dat zie ik
om me heen. Ik houd meer en meer van de natuur, dit verwerk ik in mijn tekeningen.’’
De eerste rondleiding is van 14.00 tot 15.00 uur in Museum Henriette Polak. De tweede rondleiding
start om 15.30 uur. Per rondleiding zijn slechts een aantal plekken beschikbaar, aanmelding is
daarom noodzakelijk. Zie www.museazutphen.nl voor meer informatie en aanmelden.
Kosten: €7,50. Exclusief toegang tot het museum.
Waar: Museum Henriette Polak in het Hof van Heeckeren,’s Gravenhof 4.
Aanmelden is verplicht: info@museazutphen.nl of 0575 516878.

Workshop model tekenen door Suzan Schuttelaar
Bij de tentoonstelling Onalledaags
Op zaterdag 6 oktober geeft kunstenaar Suzan Schuttelaar van 13.30 - 16.00 uur in Museum
Henriette Polak een workshop model tekenen. Er wordt gewerkt met een echt model.
Deze workshop is heel geschikt voor iedereen die al wel enige ervaring heeft met tekenen en
schilderen, maar nog niet zo veel met model tekenen. En voor iedereen die zin heeft in een middagje
lekker tekenen en een hoop leren. Dus een middag keihard werken aan je model teken skills, waarin
je veel leert van een ervaren kunstenaar.
Het werk van Suzan Schuttelaar is tot 28 oktober te bewonderen in de tentoonstelling Onalledaags in
Museum Henriette Polak. Voor Onalledaags maakte zij speciaal een nieuwe serie werken. Het zijn
intieme portretten van personen die zich willen verstoppen achter kleurenpracht, maar zichzelf ook
willen laten zien. Verlegen en zelfbewust tegelijkertijd. Door strengen wol, touw en voile toe te
voegen die uit het werk lijken te schieten, ontstaat een vervreemdend effect.
Let op! Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Kosten: €20,- inclusief materiaal (exclusief bezoek aan de musea)
Waar: Museum Henriette Polak in het Hof van Heeckeren, ’s Gravenhof 4
Aanmelden is verplicht: info@museazutphen.nl of 0575 516878.

Workshop balpennekes tekenen door Anita Vermeeren
Bij de tentoonstelling Onalledaags
Op Zaterdag 27 oktober geeft kunstenaar Anita Vermeeren in Museum Henriette Polak twee
workshops balpenschetsen op bierviltjes maken.
13.00 - 14 uur voor kinderen van 8 t/m 14 jaar
15.00 - 16.00 uur voor volwassenen (vanaf 15 jaar)
De workshop start met een bezoek aan de tentoonstelling Onalledaags waar de kleine, intrigerende
portretten met balpen op bierviltjes van Anita Vermeeren zijn te zien in de
tentoonstelling Onalledaags. Anita vertelt over haar manier van werken. Geïnspireerd maak je
daarna zelf een balpenportret op een bierviltje. Neem zelf een foto mee of maak een
zelfportret. Anita Vermeeren helpt mee en geeft tips over de aanpak.
Deze workshop is geschikt voor iedereen. Tekenervaring is niet nodig. De workshop is een oefening
in intuïtief tekenen en werken met balpen op een klein oppervlak.
Naast haar portretten van houtskool en olieverf, tekende Vermeeren speciaal voor Onalledaags
honderd portretten met balpen op bierviltjes. Vermeeren: ‘’Voor mij is balpen de meest directe vorm
als medium. Het is niet te corrigeren, het is alles of niets. Ik hou van die spanning, het opbouwen van
een beeld. Mijn balpen komt haast niet los van het papier. De tekening is te ‘lezen’, je voelt de
snelheid de drift van mijn handschrift, alsof ik bang ben dat het beeld anders voor mijn ogen zal
verdwijnen…’’
Kosten: Kinderen € 7,50, volwassenen €10,-. Inclusief materiaal
Waar: Museum Henriette Polak in het Hof van Heeckeren, ’s Gravenhof 4
Aanmelden is verplicht: info@museazutphen.nl of 0575 516878.

