
 

Adres excursiecommissie: 
M. Gitz 
Zutphensestraat 38 
6971 EN Brummen 

e-mail excursiecommissie:                                         www.vriendenmuseazutphen.nl       
mgitz@planet.nl  
 
tel. 06 – 83 79 04 59                                                                           

                                                                     

 

             Zutphen, 19 februari 2019 
VOORJAARSEXCURSIE  10 april 2019 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor een bijzondere dagexcursie naar Rijksmuseum Twenthe te Enschede met als 
hoogtepunt een rondleiding door de tentoonstelling De Naakte Waarheid. Hier wordt de geschiedenis verteld 
van de ontwikkeling van de westerse mens vanaf de renaissance tot en met de 21ste eeuw. Een tentoonstelling 
over de mens die in zijn drang naar kennis en zelfontplooiing onzekerheid en twijfel durft toe te laten, maar ook 
moet leren omgaan met de vrijheden die hij voor zichzelf heeft gecreëerd en de gevolgen daarvan.  
Een wereldwijd verhaal aan de hand van zes eeuwen beeldende kunst in meer dan 110 werken van Marina 
Abramovic, G.H. Breitner, Berlinde de Bruyckere, Jan Sluijters, Geertgen tot Sint Jans, Herman de Vries, 
Andres Serrano, Andy Warhol, Carel Willink en vele anderen.  
 
Maar, er valt meer te genieten! Bezoek ook de nieuwe collectiepresentatie Ars longa, vita brevis (‘Het leven 
is kort, de kunst blijft’) met als centraal thema 'de menselijke conditie’. Negen kunstenaars hebben elk een 
eigen 'schatkamer' ingericht en daarbij gebruik gemaakt van de museumcollectie in relatie tot een nieuw of 
bestaand werk van de kunstenaar. Zo ontstonden negen elkaar opvolgende kabinetten waarin de kunstenaars 
met hun installaties het verhaal van ‘La condition humaine’ vertellen, de menselijke conditie in de 21ste 
eeuw. Die negen kunstenaars zijn Bart Hess, L.A. Raeven, Berend Strik, Philip Vermeulen, Anne Wenzel, 
Peter Zegveld, Karin Arink (i.s.m. Renée Kool), Armando en Siliva B.  
Internet: https://www.rijksmuseumtwenthe.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur,  
de excursiecommissie  
Marieke Gitz & Hans la Rose 
 

Programma (kosten bij de prijs inbegrepen) 
• 09:45 vertrek bus vanaf de parkeerplaatsen direct achter de Hanzehof (Fanny Blankers Koenweg) 
• 11:00 aankomst museum, koffie / thee met gebak 
• 11:45 rondleiding door museumgidsen in drie groepen van elk max. 20 Vrienden 
• 13:00 gezamenlijke lunch waarna gelegenheid tot rondkijken op eigen gelegenheid. 
• 15:30 terug naar Zutphen (geschatte aankomsttijd zo tegen 17:00 uur) 

 
Museumkaart (MK) en Rembrandtkaart (RK) zijn geldig. De kosten voor deze dag* bedragen € 43,- pp. 
(of € 53,- p.p. zonder geldige MK of RBK). Dit bedrag dient uiterlijk op vrijdag 22 maart 2019 te zijn voldaan 
op bankrekeningnummer NL59 ABNA 0612 5058 04  t.n.v. Vrienden Musea Zutphen. Bij annulering na 
maandag 25 maart 2019 is geen restitutie mogelijk. U kunt zich opgeven door de onder 'Opgave voor de 
excursie' gevraagde gegevens compleet per e-mail te versturen aan  mgitz@planet.nl 
 
Opgave voor de excursie*: 
Vriendelijk verzoek alle (5) volgende gegevens aan ons te mailen:  
1. Uw naam als Vriend; .2. Uw naam zoals vermeld op de bankoverschrijving); .3. Aantal personen; .4. Uw 
telefoon vast / mobiel; .5. Wel / Niet in het bezit van een Museumkaart / Rembrandtkaart. 
 
*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. 
 


