Nieuwsbrief 30 – maart 2022

Beste allemaal,
Wij vinden het erg leuk om jullie dit jaar weer een excursie aan te kunnen bieden.
Bestemming: Singer Laren op woensdag 20 april a.s.
In kranten, tijdschriften en op radio en tv is de laatste tijd veel aandacht besteed aan de
tentoonstelling “Sluijters en de modernen”. Collectie Nardinc. Deze is ondergebracht in de nieuwe
Nardinc vleugel van Singer Laren. Prinses Beatrix opende onlangs deze nieuwe vleugel, waarin de
indrukwekkende privé-collectie te zien is van Els Blokker-Verwer. Zij schonk deze “Nardinc collectie” in
april 2018 aan dit museum.
De collectie bestaat uit ruim veertig kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan zeventig werken van
moderne tijdgenoten, zoals o.a. Kees van Dongen, Jan Toorop, Charley Toorop, Leo van Gestel e.a.
Dagprogramma
We vertrekken bij het FBK stadion (tegenover ‘t Berflo) om 8.30 uur met de bus. Parkeren is gratis.
In Laren is de Tuinkamer van het museum voor ons gereserveerd, waar we om 10.30 uur kunnen
genieten van een Singer koffie/thee arrangement.
Om 11.15 uur begint de lezing die verzorgd wordt door Roby Boes, junior conservator bij Singer Laren. Al
sinds 2019 is zij nauw betrokken bij de schenking.
Na de lezing, tegen 12.00 uur, ben je vrij om de dag verder in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld op je gemak
de tentoonstelling bekijken. Als je liever eerst wilt lunchen en daarna de expositie wilt bezichtigen kan dat
natuurlijk ook.
Er is tevens de gelegenheid om Laren te bezoeken. In het historische centrum van Laren, op loopafstand,
is De Brink te vinden met gezellige horeca. De plaats staat bekend om zijn mooie, luxe winkels en villa’s.
Om 16.30 uur verzamelen we ons weer bij de bus en keren we terug naar Hengelo.
Kosten
Deze excursie kunnen we voor leden met een Vriendenpas aanbieden voor € 30,De entreeprijs voor het museum is voor eigen rekening: € 17,- (te betalen bij het museum). Voor houders
van een Museumkaart of een VriendenLoterij VIP-kaart is de entree gratis.
Voor mensen zonder Vriendenpas is de prijs voor de excursie € 40,- exclusief de entree voor het
museum.
Aanmelden via de site
Als je het leuk vindt om deel te nemen aan deze excursie meld je dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10
april) aan via het aanmeldingsformulier op deze site. Er zijn slechts 50 beschikbare plaatsen en we letten
op de volgorde van binnenkomst van aanmelding.
Leden met een Vriendenpas hebben voorrang. Belangstellenden zonder vriendenpas komen op de
wachtlijst en krijgen z.s.m. bericht over plaatsing en betaling.
Wij hebben er veel zin in en kijken er naar uit.
Hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg
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Zero-beweging - Armando - Die Leiter
Impressionisme - Pierre-Auguste Renoir - Le dejeurner des Canotiers
Neoclassisisme - Jacob Otten Husly - Gemeentehuis Groningen
Informele Kunst - Jean Dubuffet- Site inhabited by objects
Naïeve schilderkunst - Henri Rousseau - De maaltijd van de leeuw
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Kubisme – Pablo Picasso- Two characters
Urban Art – Banksy- Maid
Nieuwe Wilden - Helmut Middendorf - Der Sänger
Surrealisme – Salvador Dali - The persistence of memory
Traditionalisme - Ad van der Steur- Museum Boijmans van Beuningen

