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Beste Vriend van het Gemeentemuseum,
Met veel plezier kijken wij terug op de bijzonder geslaagde
150-jarige verjaardag van de Vriendenvereniging op 29 mei in
het Gemeentemuseum. Foto’s hiervan kunt u vinden op onze
site www.vriendengemeentemuseum.nl onder de knop Nieuws.
Vergeet niet de speciaal ingerichte zaal met schenkingen
in het Gemeentemuseum te bezoeken en uw Vriendenblad
op te halen dat ter ere van het jubileum is gemaakt.
Het blad is verkrijgbaar bij de Vriendenbalie in de
Tuinzaal. Er wordt ook nog hard gewerkt aan de speciale
website www.150jaar.vriendengemeentemuseum.nl om de
schenkingen door de jaren heen te ontsluiten.
Zoals u wellicht weet, wordt ons jubileumcadeau aan het
Gemeentemuseum een balie voor de ontvangsthal van
het museum, vervaardigd door Atelier Joep van Lieshout.
Hiermee vervullen we een grote wens van het museum.
Graag bieden wij het cadeau samen met u aan op
2 december 2016, tijdens het slotfeest van het
Vriendenjubileum. U kunt genieten van een verrassend
programma met speciale genodigden, live muziek en heerlijke
hapjes en drankjes.
Op de achterzijde treft u het komende programma van
lezingen en rondleidingen in het museum voor de maanden
september tot en met december 2016.
Wij wensen u veel plezier in het Gemeentemuseum!
Hartelijke groet namens het Vriendenbestuur en
de directie van het Gemeentemuseum.
September 2016

ACTIVITEITEN VOOR
VRIENDEN NAJAAR 2016
KUNST OP ZONDAG
14.00 – 14.45 uur

Elke zondag organiseert het Gemeentemuseum lezingen in de aula
in het kader van ‘Kunst op zondag’. Een kaartje kost € 5. Eenmaal
per maand biedt de Vriendenvereniging 20 vrijkaarten voor een
lezing aan. De vrijkaarten zijn op de dag van de lezing af te halen
bij de infobalie in de centrale hal op vertoon van een geldige
Vriendenpas. Reserveren is niet mogelijk. Komende lezingen:
t 2 oktober 2016
				
t 23 oktober 2016
t 20 november 2016
t 27 november 2016
t 4 december 2016

Baselitz, Lüpertz, Penck, Immendorff: 		
Duitse Nieuwe Figuratie
Bridget Riley
Alexander Calder
Alice Neel
Hubert de Givenchy: To Audrey with love

EXTRA LEZING – Alleen voor Vrienden
24 september 2016, 12.00 – 14.00 uur
Gratis. Reserveren is niet nodig.
t	Constant’s

Consonanten door Josée Claassen.
‘Over een mooiere wereld en muziek’. www.imagomusica.nl

EXTRA UITNODIGING

20 september 2016, 20.00 uur Rijksmuseum Amsterdam
Op 20 september 2016 om 20.00 uur kunt u de Daniël Morot
Lezing bijwonen: “Een Haagse traditie. Bouwen aan de verzameling
kunstnijverheid van het Gemeentemuseum” in het Rijksmuseum
Amsterdam door Jet Pijzel-Dommisse, conservator van het
Gemeentemuseum Den Haag.
Kaarten zijn verkrijgbaar door overmaking van € 12,50 p/p op
rekeningnummer NL56FVLB0632508558, ten name van de
Stichting Daniël Marot onder vermelding van ‘Lezing 2016’.
www.danielmarot.nl

... OVERIGE DATA
Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in de 20e eeuw
Op 15 oktober 2016 bent u zeer welkom bij de opening van de
tentoonstelling Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in de 20e eeuw.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Ledenvergadering
Op 19 juni 2017 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats. Op 5 juni 2017 worden de jaarstukken, bestaande uit
agenda, jaaroverzicht, jaarcijfers en het voorstel tot wijziging van
de statuten op onze website geplaatst.

RONDLEIDING OP ZONDAG

12.00 – 13.00 uur voor maximaal 20 vrienden
U kunt zich van te voren per telefoon of email inschrijven bij
Ineke Bons, 070 – 355 43 85 of ineke@vriendengemeentemuseum.nl.
Voorafgaand aan de rondleiding stickers ophalen bij de
Vriendenbalie in de Tuinzaal en verzamelen in de Erezaal om
11.45 uur. Bij verhindering afmelden bij Ineke Bons; op de dag
zelf verhindering melden bij de Vriendenbalie op 070 – 33 81 182.
Komende rondleidingen:
18 september 2016
23 oktober 2016
				
t 18 december 2016
t
t

Constant
Van Rodin tot Bourgeois:
Sculptuur in de 20e eeuw
Hubert de Givenchy: To Audrey with love

FEEST VRIENDENJUBILEUM
Op 2 december 2016 biedt de Vriendenvereniging het
Gemeentemuseum graag samen met u het jubileumcadeau aan:
de nieuwe infobalie voor de ontvangsthal vervaardigd door
Atelier Joep van Lieshout. Op deze bijzondere feestavond is
het museum alleen voor Vrienden toegankelijk. Geniet van een
verrassend programma met speciale genodigden, live muziek en
heerlijke hapjes en drankjes. Er is ook voldoende gelegenheid
de tentoonstelling Hubert de Givenchy: To Audrey with love te
bezoeken. U ontvangt tijdig een uitnodiging met nadere informatie.

VERWERF EEN GESIGNEERDE ZEEFDRUK
VAN BRIDGET RILEY
Met een ongekend streven naar
helderheid en met grote precisie
en discipline werkt Bridget Riley
(1931) al ruim vijftig jaar aan
haar sensationele oeuvre. De
Britse kunstenaar staat bekend
om haar kleurrijke doeken en
optische effecten, waarmee ze
een breed publiek voor abstracte
kunst weet te interesseren. Het
Gemeentemuseum Den Haag
heeft al jaren een bijzondere band
met Bridget Riley de ‘grande
dame van de Britse schilderkunst’.
Tot 23 oktober 2016 is de
bijzondere tentoonstelling
The Curve Paintings. 1961-2014 te zien, met een focus op ‘de
curve’, de golfbeweging die telkens terugkeert in haar carrière.
Sonnet 2016
Mede namens Bridget Riley bieden wij met plezier de prent
Sonnet aan (2016, formaat papier 69 x 56 cm, formaat afbeelding
48 x 37 cm, zeefdruk op papier, oplage 150). Sonnet is gebaseerd
op het ontwerp dat Riley maakte voor het venster op de Erezaal
van het Gemeentemuseum dat binnenkort wordt onthuld
en permanent deel van het museum zal worden. Riley stelt
zeefdrukken 1 t/m 20 ter beschikking voor bijzondere relaties van
het Gemeentemuseum. Graag wil het Gemeentemuseum u als
Vriend in de gelegenheid stellen een prent aan te schaffen voor
een speciale prijs van €2500 inclusief btw. De opbrengst draagt
bij aan de plaatsing van het venster op de Eregalerij.
Aankopen of meer informatie
Indien u van het aanbod gebruik wilt maken, kunt u terecht bij
Eefje Rabelink via 070 – 33 81 154 of erabelink@gemeentemuseum.nl.
Wij laten u vervolgens zo spoedig mogelijk weten of u bij de eerste
twintig gegadigden hoort. Uiteraard zijn de kopers van de prent van
harte welkom bij de onthulling van het venster op de Erezaal van het
museum, waarvan de datum later bekend wordt gemaakt.
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