Nieuwsbrief Purmerends Museum - Juni/2
Noord-Holland Biennale 2014 - Activiteiten in Purmerend
Deze tweejaarlijkse manifestatie voor kunst en cultureel erfgoed vindt plaats
in de maanden juli en augustus en heeft dit keer het Noordhollands Kanaal als
thema.
Het volledige programma in Noord-Holland vindt u op de website nhbnl.nl
AANMELDEN VOOR DE ACTIVITEITEN (noodzakelijk)
Vanaf 30 juni kunt u zich via het Purmerends Museum inschrijven voor:
WANDELINGEN-VAARTOCHTEN (diverse data) - GRATIS
LEZING MELKWEGBRUG (10 juli) - GRATIS
WORKSHOP AMBULANTE MEDICIJNFABRIEK (18 juli) - 9,90, kinderen 4,95
Per email: info@purmerendsmuseum.nl of
telefonisch tijdens kantooruren: 0299-472718
Hieronder staan de activiteiten met data en tijdstippen genoemd.
Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

1. Presentatie Een Leven langs het Water, vanaf 1 juli
In samenwerking met het Waterlands Archief is in het Purmerends Museum een
presentatie ingericht over het Noordhollands Kanaal bij Purmerend.

Activiteit: Wandelen en varen (circa 1 1/2 uur)
Op vier zaterdagen tijdens de Biënnale (12 en 26 juli, 9 en 23 augustus) worden
er vanuit het Purmerends Museum Biënnalevaarten aangeboden.
Onder begeleiding van een gids kunt u deelnemen aan een exclusieve wandeling
en vaartocht in een open sloep over een stukje van het Noordhollands Kanaal op
de volgende dagen:
12 juli

13.00

14.30

16.00

8 plaatsen per keer

26 juli

13.00

14.30

16.00

8 plaatsen per keer

9 augustus

13.00

14.30

16.00

8 plaatsen per keer

23 augustus

14.00

30 plaatsen

Activiteit: Verhalen over het kanaal, op het kanaal (circa 1 1/2 uur)
weekeinde 19 en 20 juli
Onder leiding van een gids van het Gilde bezoekt u de presentatie in het
Purmerends Museum. Vervolgens wandelt u naar het historische beurtschip de
Bregetta (1914), dat ligt aan de kanaalkade. Hier krijgt u een korte rondleiding
op het schip van schipper Bea Pijn.
Terwijl de Bregetta een stukje vaart vertelt de gids verhalen over de
geschiedenis van het kanaal.
U kunt op 20 juli ook het VHP-huis aan de Kanaaldijk bezoeken.
19 juli

10.00 uur

12.00 uur

14.00 uur

10 plaatsen per keer

20 juli

10.00 uur

12.00 uur

14.00 uur

10 plaatsen per keer

Activiteit: Wilt u of kunt u niet varen? (circa 1 1/2 uur)
Er zijn twee extra wandelingen onder begeleiding van een gids van het Gilde
ingeroosterd. De wandelingen beginnen bij de presentatie in het Purmerends
Museum. Vervolgens wandelt u langs plekken die iets vertellen over de
bijzondere geschiedenis van het kanaal:
19 juli

11.00 uur

13.00 uur

15 plaatsen per keer

20 juli

11.00 uur

13.00 uur

15 plaatsen per keer

2. Lezing over de Melkwegbrug
donderdag 10 juli
Lezing door Marijn Schenk van Next Architects over de Melkwegbrug over het
Noordhollands Kanaal.
Locatie: Purmerends Museum
10 juli

19.00 uur

60 plaatsen

3. Tentoonstelling And now something else (how to phonedraw a ship)
vanaf 10 juli
Curator Saskia Monshouwer integreert werk van kunstenaars Semâ Bekirovic,
Stanley Brouwn, Martijn Engelbregt, Sharon Houkema, Heringa / Van Kalsbeek
en Marc Nagtzaam in de collectie van het Purmerends Museum, met het
Noordhollands Kanaal als insteek .
Zie ook de website And now something else

Activiteit: Workshop De Ambulante Medicijnfabriek
vrijdag 18 juli

Martijn Engelbregt neemt deel met de Ambulante Medicijnfabriek , een
fabriek in een koffer. Het idee werd ingegeven door het water, de rust en de
begroeiing langs het Noordhollandsch kanaal. De Ambulante Medicijnfabriek
brengt mensen weer in contact met de in vergetelheid geraakte intuïtie en
kennis over de natuur en over de gezonde werking van planten. De
Medicijnfabriek werkt samen met plantenexperts die workshops geven. Zo kan
iedereen leren hoe je planten uit eigen omgeving als medicijn kunt gebruiken.
De workshop is ook leuk voor kinderen vanaf 6 jaar (onder begeleiding)
Volwassenen 9,90, kinderen 4,95
Locatie: Purmerends Museum
18 juli

van 11 tot 13 uur

van 14 tot 16 uur

10 plaatsen per keer

Museumkaart wordt duurder
Vanaf 1 juli gaat de prijs van de landelijke museumkaart omhoog.
Nieuwe prijs kaart volwassenen: 54,95 (was 49,95)
Nieuwe prijs kaart jongeren t/m 18 jaar: 27,50 (was 25,00)
In de losse verkoop komen er eenmalig 4,95 administratiekosten bij.
Beide kaarten zijn in het Purmerends Museum te koop.

Urbanuskerk en plateelbakkerij Wed. N.S.A. Brantjes & Co
Bent u een liefhebber van Purmerends Jugendstil Aardewerk? Dan is het zeker
de moeite waard om een bezoek te brengen aan de Urbanuskerk te Nes aan de
Amstel. Hier bevindt zich een prachtige kruiswegstatie die gemaakt is door
plateelbakkerij Wed. N.S.A. Brantjes & Co (1895-1904) uit Purmerend.
Deze kruiswegstatie is getekend door Jos Cuypers, architect van de kerk en
zoon van Pierre Cuypers .
Op één tegeltje in de 14 tableaus is het jaartal 1903 en het fabrieksmerk van
Brantjes aangebracht; Purmerend met klompje.

In de maanden juni, juli, augustus en op 7 september is de kerk open voor
bezoek en bezichtiging tussen 12.00 en 16.00 uur.
Tijdens de open monumentendagen op 13 en 14 september is de kerk ook
open en worden er rondleidingen gegeven.
Adres: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam
Zie ook de website vriendenurbanuskerknes.nl
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