
VRIENDENPROGRAMMA
SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2017



BESTE VRIEND VAN  
HET GEMEENTEMUSEUM,

VRIENDEN FAMILIEPICKNICK

Het Gemeentemuseum Den Haag en de vriendenvereniging zijn 
er weer in geslaagd een inspirerend aanbod van rondleidingen 
en lezingen voor dit najaar aan te bieden. Nieuw is de serie 
lezingen waarin conservatoren uitvoerig vertellen wat er 
allemaal komt kijken bij het maken van een tentoonstelling. 
In dit Vriendenprogramma vindt u alle informatie en de wijze 
waarop u zich kunt aanmelden. 

Graag vestig ik uw aandacht op de Vrienden familiepicknick 
op zondag 17 september in de prachtige tuin van ons 
Gemeentemuseum. U geniet op deze dag exclusief van een 
heerlijke en vrolijke picknick met prachtig uitzicht op het 
Berlage gebouw en een uitgebreid programma van 
rondleidingen en workshops. Een mooie gelegenheid om het 
culturele seizoen met elkaar te openen!

Naast de vriendenactiviteiten kunt u in het Gemeentemuseum 
een aantal bijzondere tentoonstellingen bezoeken. Zo kunt u nog 
tot en met 24 september naar De ontdekking van Mondriaan en  
vanaf 26 augustus naar Anton Heyboer. Vervolgens openen 
Art Deco – Paris, Hans de Jong, Frans Hoogendoorn – een Haagse 
couturier en Haagse chic – Steltman 100 jaar sieraden & zilver.

We hopen dat dit aanbod u verleidt tot het veelvuldig bezoeken 
van ‘ons’ museum. Wij wensen u het komende seizoen veel 
plezier in het Gemeentemuseum!

Hartelijke groet namens het vriendenbestuur,

Renée Besteman,
Voorzitter vereniging vrienden 
van het Gemeentemuseum Den Haag

Datum           Zondag 17 september 2017
Aanvang          11.00 tot 15.00 uur
Locatie          Tuin Gemeentemuseum Den Haag
Prijs picknickpakket      U kunt voor een vriendelijk tarief 
              ter plekke uw eigen picknickpakket   
              samenstellen.
Aanmelden         Tot 10 september via: 

https://vriendenpicknick.gem-event.nl

Geniet van een heerlijke picknick 
en loop mee met een rondleiding 
langs de beelden in de tuin, het 
exterieur van het Berlagegebouw 
of leer tijdens een workshop meer 
over het schilderen van een 
landschap. Uw (klein)kinderen zijn 
ook van harte welkom, want aan 
hen is ook gedacht.

Bij slecht weer verplaatsen wij de picknick en 
de activiteiten naar binnen (in het museum). 

U ontvangt bovenstaande link ook per email, 
zodat u zich gemakkelijk kunt aanmelden.

Meld u, vanwege beperkte capaciteit, tijdig aan.



Zondag 12 november 2017  
Anton Heyboer

Veertig jaar na de laatste grote 
museale tentoonstelling van Anton 
Heyboer wil het Gemeentemuseum 
de internationale kwaliteit van zijn 
oeuvre opnieuw voor het voetlicht 
brengen. De tentoonstelling toont 
zijn ontwikkeling met de nadruk op 
de periode 1956 – 1977, maar belicht 
ook het ‘systeem’ waarmee de 
kunstenaar een manier vond om 
het leven voor zichzelf dragelijk te 
maken. Tijdens deze rondleiding 
wordt duidelijk hoe het leven en 
werk van Heyboer onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.

VRIENDENRONDLEIDINGEN

Kom tijdens exclusieve Vriendenrondleidingen meer te weten over 
de tentoonstellingen in het Gemeentemuseum. Een deskundige 
museumdocent vertelt geanimeerd over de kunstwerken die te zien 
zijn en deelt unieke anekdotes over de tentoonstelling met u.

Aanvang          14.00 – 15.00 uur
Prijs                Gratis voor Vrienden 
Aanmelden          070 - 355 43 85 of via 
              ineke@vriendengemeentemuseum.nl

Zondag 10 december 2017
Art Deco - Paris

Tijdens deze rondleiding geniet 
u van Art Deco in vele vormen. 
De tentoonstelling bevat mode, 
schilderkunst, fotografie en film, 
met spectaculaire bruiklenen van 
The Metropolitan Museum of Art 
(New York) en het Victoria & 
Albert Museum (Londen). 
De tentoonstelling is alleen 
in Den Haag te zien.



Vraagt u zich bij een museumbezoek weleens af hoe het museum 
erin slaagt zoveel moois te presenteren? Dan bent u van harte 
welkom bij de lezingenserie De Makers. Een conservator doet 
uitgebreid uit de doeken wat er allemaal bij komt kijken om een 
tentoonstelling te maken. 

Hoe ontstaat het eerste idee voor een tentoonstelling? 
Welk verhaal willen we vertellen? Wat is nu dat unieke werk 
waar de hele tentoonstelling om draait? Hoe komt het museum 
aan dat ene bijzondere werk dat zich in privébezit bevindt? 
Welke restauraties zijn hard nodig of hoe komen we tot een 
goede keuze voor de inrichting? U hoort het van De Makers�!

NIEUW DE MAKERS 
Lezingen door conservatoren

Wanneer          Zondag 24 september, 29 oktober 
en 26 november

Aanvang          13.30 – 14.30 uur met na afloop de 
gelegenheid om na te praten met de 
conservator onder het genot van een  
hapje en drankje in de Tuinzaal.  
(Consumpties niet inbegrepen)

Locatie          Aula Gemeentemuseum Den Haag

Prijs                 Vriendenprijs €5  
  op vertoon van uw Vriendenpas

                                   Reguliere prijs €7,50  
exclusief de toegang tot het museum

Kaartverkoop         Op de dag zelf of in de voorverkoop 
              bij de kassa van het museum

Zondag 24 september 2017 
Rumoer in de stad
Lezing door conservator 
Frouke van Dijke

Conservator Frouke van Dijke trapt 
de serie af met een lezing over 
Rumoer in de stad, een overzichts-
tentoonstelling over de ‘Schilders 
van Tachtig’, ook wel de Nederlandse 
Impressionisten genoemd, die het 
straatleven kiezen als onderwerp 
voor hun tekeningen en schilderijen.

Zondag 29 oktober 2017
Anton Heyboer 
Lezing door Hoofd collecties en 
conservator Doede Hardeman

Hoofd collecties en conservator 
Doede Hardeman vertelt u alles wat 
u wilt weten over de totstandkoming 
van de tentoonstelling over het leven 
en werk van Anton Heyboer 
(1924 – 2005). Ten onrechte is deze 
Nederlandse levenskunstenaar bij het 
grote publiek bekender geraakt om 
zijn vijf vrouwen dan om zijn veel-
vuldige oeuvre. Ontdek hoe en 
waarom het Gemeentemuseum 
zijn werk in de schijnwerpers zet.
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Zondag 26 november 2017 
Art Deco – Paris 
Lezing door conservator 
Madelief Hohé

Als geen ander kan mode-conservator 
Madelief Hohé vertellen over de 
vader van de Art Deco: couturier 
Paul Poiret. Hij was een van de 
grootste vernieuwers van de mode 
aan het begin van de 20ste eeuw. 
Zijn invloed reikte bovendien veel 
verder dan de mode alleen. Hij 
streefde naar een ‘totaalkunstwerk’ 
en omringde zich met kunstenaars, 
vormgevers en architecten die hij 
inzette bij de ontwikkeling en 
promotie van zijn creaties. Het werk 
van Poiret en dat van de kunstenaars 
uit zijn omgeving, zou het kraambed 
blijken van de Art Deco.

Geïnteresseerd in dit programma, maar nog geen Vriend?

KOM ERBIJ EN WORD OOK VRIEND VAN 
HET MOOISTE MUSEUM VAN NEDERLAND!

VRIENDEN:
       hebben altijd gratis toegang tot het Gemeentemuseum, 
GEM museum voor actuele kunst, Fotomuseum Den Haag 
en Escher in het Paleis

  worden uitgenodigd voor openingen
  kunnen genieten van het vriendenprogramma in deze folder

www.gemeentemuseum.nl/vrienden

KUNST OP ZONDAG

De lezingenreeks De Makers is 
onderdeel van Kunst op Zondag, 
een geanimeerd programma dat 
het Gemeentemuseum op ver–
schillende zondagen aanbiedt. 
Zo presenteert Lonneke van 
Leth Producties modern ballet 
midden in de tentoonstelling 

Mondriaan & De Stijl. Zanger en 
trompettist Michael Varekamp 
verzorgt vanaf oktober maande-
lijks jazzconcerten in de Tuinzaal. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.gemeentemuseum.nl/activiteiten 



WORD DONATEUR 
EN KOOP EEN BOUWSTEEN 

Naast de steun van Vrienden is hulp van donateurs onmisbaar om 
uitzonderlijke aankopen, restauraties en onvergetelijke 
tentoonstellingen mogelijk te maken, maar ook om jaarlijks zo'n 
33.000 jongeren en nieuw publiek kunst te laten beleven. U wordt 
uitgenodigd donateur te worden middels een periodieke 
schenking van ten minste € 500 per jaar. Daarmee schaft u een of 
meerdere – symbolische – bouwstenen aan. De bouwstenen van 
Fonds Gemeentemuseum leggen samen een stevig fundament 
voor de toekomst.

DIT NAJAAR TE ZIEN IN HET GEMEENTEMUSEUM

UTA EISENREICH
THIS, THAT AND OTHER
23.09.2017 t/m 28.01.2018

ANTON HEYBOER
t/m 04.02.2018 

JULIO GONZÁLEZ
ONDER VRIENDEN 
PICASSO | BRANCUSI | 
GARGALLO | HARTUNG
25.11.2017 t/m 02.04.2018

ART DECO
PARIS
14.10.2017 t/m 04.03.2018

FRANS HOOGENDOORN
EEN HAAGSE COUTURIER
04.11.2017 t/m 18.02.2018

HAAGSE CHIC
STELTMAN 
100 JAAR SIERADEN & ZILVER
04.11.2017 t/m 18.02.2018

HANS DE JONG
04.11.2017 t/m 18.02.2018

Voor meer informatie kijk op www.gemeentemuseum.nl/fonds 

of vraag naar de brochure bij de informatiebalie in het Gemeentemuseum.

WORD DONATEUR!SAMEN BOUWEN WE VERDER

FONDS GEMEENTEMUSEUM

Fotografie: Jenny Audring, Maurice Haak, Robin de Puy, Gerrit Schreurs
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Postbus 72 
2501 CB Den Haag

06 - 146 29 142
info@vriendengemeentemuseum.nl

VRIENDEN
VAN HET
GEMEENTE
MUSEUM
DEN HAAG

www.gemeentemuseum.nl/vrienden
www.vriendengemeentemuseum.nl

Fotografie in deze folder:  

Maurice Haak / Gerrit Schreurs / Jurriaan Brobbel




