Programma museumclub april-september 2012
Tentoonstelling
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april, tijdstip nader bepalen,
afhankelijk van vervoer trein/auto
Amsterdam, Van Goghmuseum
Deams of nature, symbolisme van Van Gogh
tot Kandinsky
Fascinerende landschappen van bekende en
minder bekende kunstenaars.
Daarnaast is de vaste collectie van het
museum altijd de moeite waard.

Figuur 1, Akseli Gallen Kallela,
Het meer van Keitele
fotoVGGoghmuseum

Donderdag 10 mei 11.00 uur
Vrijdag 11 mei 11.00 uur
Scheveningen, Museum Beelden aan Zee,
Jacques Lipchitz (1891-1973), collectie van
The Israel Museum, Jerusalem
Een museum aan het strand voor in mei!
Jacques Lipchitz, kubistisch beeldhouwer,
wordt beschouwd als een van de belangrijkste
beeldhouwers van de 20e eeuw.
Museum Beelden aan Zee ligt echt direct aan
zee, en dat geeft een heel aparte sfeer.

Figuur 2, Jacques Lipchitz in zijn atelier,
foto Museum Beelden aan Zee

Donderdag 14 juni 11.00 uur
Vrijdag 15 juni 11.00 uur
Leiden, Museum De Lakenhal

In een klassiek gebouw, aan een gracht
midden in de stad, is museum De Lakenhal
gevestigd. Het beschikt over een aantal
topstukken van renaissance tot heden, o.a. van
Rembrandt, Lucas van Leiden, Theo van
Doesburg en Leidse fijnschilders. De
tijdelijke tentoonstelling gaat over De Stijl.
Ga mee en maak een wandeling door de
kunstgeschiedenis. Ook het centrum van
Leiden is de moeite waard.

Figuur 3, Theo van Doesburg,
foto De Lakenhal

Zie volgende pagina voor september!
1

zomervakantie
Donderdag 13 september
Vrijdag 14 september, tijdstip nader bepalen
afhankelijk van vervoer trein/auto
Amsterdam, Hermitage
Impressionisme: sensatie en inspiratie
De Hermitage in Sint Petersburg heeft een
topcollectie impressionistische schilderijen,
waarvan er een groot aantal in Amsterdam
worden tentoongesteld. Met werk van o.a.
Monet, Pissarro, Renoir en Sisley. Dit belooft
een prachtige tentoonstelling te worden. Mag
je niet missen!

Figuur 4 Claude Monet, vrouw in
een tuin, foto Hermitage
Museum, Sint Petersburg
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