Nieuws van de excursiecommissie van de Vrienden
Per kwartaal organiseren wij één excursie met een verdiepingselement. Behalve
dat je met gelijkgestemden op stap gaat, maken we iets mee, wat anderen niet zo
gauw zullen meemaken: bijvoorbeeld uitleg van een specialist of een bijzondere
rondleiding, soms met een link met het Gemeentemuseum of Den Haag. Ook
willen we excursies naar plaatsen of musea, waar je anders niet zo gauw komt.
Naast de verdiepende excursie stellen wij, waar mogelijk, een extra facultatief
programma voor als optie, zoals andere musea, die in de buurt van het
excursiedoel liggen.
Hieronder staat de informatie over onze eerstvolgende excursie.

Rondleiding “Een leven in mode” (Vrouwenkleding 1750 - 1950)
in het Mode Museum te Antwerpen
Nadat ze een bruidsjurk erfde van een
groottante, begon de Nederlandse Jacoba de
Jonge op haar zeventiende met het verzamelen
van historische kostuums. Ondertussen telt haar
verzameling om en bij de 2500 objecten,
waarvan 250 japonnen uit de 18e, 19e en eerste
helft van de 20e eeuw. Ze besloot deze
indrukwekkende collectie grotendeels over te
dragen aan het Antwerpse ModeMuseum en dat
was reden genoeg voor een tentoonstelling rond
een deel van de pasverworven stukken; uiteraard
in samenwerking met Jacoba de Jonge zelf.
Aan de hand van een honderdtal silhouetten
toont de expo de invloed van mode op het
leven van vrouwen uit de middenklasse van
West-Europa tussen 1750 en 1950.
De tentoonstelling is opgebouwd rond
verschillende thema’s uit het dagelijkse leven,
zoals zwangerschap, sport, binnenhuiskleding,
maskerade, winkelen en reizen. Door de sterke opkomst van de burgerij in de 19e
eeuw hadden deze vrouwen immers de toegang tot ander tijdverdrijf, met daarbij
behorende outfits.
De tentoonstelling werd gemaakt door Office, het bureau van architectenduo
Kersten Geers en David Van Severen. Dankzij de opvallende vloer, die de illusie
wekt van een kasseiweg, waan je je als bezoeker dadelijk in de straten van Parijs.
Bovendien worden op de muren oude foto’s afgebeeld waarop de kledij wordt
gedragen.
Wat: Rondleiding door medewerker Mode Museum Antwerpen
Wanneer: Vrijdag 10 augustus 2012, van 12.00 tot 13.15 uur; verzamelen om
11.30 uur bij de entree van het museum
Waar: Mode Museum Antwerpen, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen
(www.momu.be)

Aanmelden: vóór 10 juli 2012 via www.vriendengemeentemuseum.nl
NB Geef ook aan indien gebruikt gaat worden van de onderstaande optionele
rondleiding.
Let op: entree van het museum is voor eigen rekening.

Optioneel: Rondleiding Reunie-Van Quinten Metsijs tot Peter Paul
Rubens - Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de
Kathedraal

450 jaar geleden werd het Bisdom Antwerpen opgericht. Deze gebeurtenis maakte
dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal werd. In 2009
werd deze oprichting herdacht met de tentoonstelling Reunie Van Quinten Metsijs
tot Peter Paul Rubens - Meesterwerken uit het Koninklijke Museum terug in de
Kathedraal.
Oorspronkelijk was de tentoonstelling gepland tot 15 november
2009, maar in verband met renovatiewerken in het Koninklijke
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is de tentoonstelling
verlengd.
In de kathedraal worden de werken “in situ” tentoongesteld: op
de plaats waarvoor ze werden besteld door hun opdrachtgevers:
de gilden en ambachten, de stadsmilities en de broederschappen.
Wat: Optioneel programma in combinatie met bezoek Mode
Museum Antwerpen: rondleiding door Mieke van Duikeren
Wanneer: Vrijdag 10 augustus 2012, van 14.30 tot 15.30 uur; verzamelen om
14.15 uur bij de ingang van de kathedraal
Waar: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Groenplaats 21, 2000 Antwerpen
(www.dekathedraal.be): op loopafstand van het Mode Museum
Aanmelden: Geef bij aanmelding voor de Rondleiding “Een leven in mode” aan of
gebruikt gaat worden van het optionele programma.
Let op: entree van de kathedraal is voor eigen rekening.
Belangrijk: voor alle excursie geldt:
•
Minimum aantal deelnemers: 15
•
Na aanmelding via het online aanmeldformulier volgt een
ontvangstbevestiging per e-mail. Wanner u niet beschikt over e-mail, kunt u
zich aanmelden via Vrienden van het Gemeentemuseum, Postbus 72, 2501
CB Den Haag, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.
•
Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er een loting
plaatsvinden om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken binnen de
deelnemende Vrienden. Op deze manier streven wij ernaar dat iedereen een
keer mee kan met een excursie.
•
Na de sluitingsdatum volgt een bevestiging van de excursie, met de
contactpersoon en een deelnemerslijst.
Ideeën
Behalve dat we zelf ideeën hebben, zijn we nieuwsgierig naar de kennis onder De
Vrienden: wie een mogelijk excursiedoel heeft: laat het ons weten! Ook kunnen
we hulp gebruiken: bij het organiseren, maar ook bijvoorbeeld bij het vinden van
de juiste contactpersonen.

Kortom: alles wat kan bijdragen aan de beste excursie voor De Vrienden: mail
naar excursies@vriendengemeentemuseum.nl of bel 06 414 51 228
(Odette van Dijk).
Met hartelijke groeten en tot ziens op een van onze excursies,
De excursiecommissie: Laurien Bosch, Lilian van Poppelen, Marie-Louise
Wijsmuller en Odette van Dijk.

