Nieuwsbrief Purmerends Museum - Augustus
10 september - Lezing over Mart Stam door Stef Jacobs
datum:10 september 2015
locatie: Purmerends Museum
aanvang: 20.00 uur
inloop vanaf: 19.30 uur
entree: gratis
aanmelding: verplicht via info@purmerendsmuseum.nl
Stef Jacobs geeft op donderdag 10 september om 20.00 uur een lezing over Mart
Stam. Jacobs promoveert eind 2015 op zijn proefschrift "Mart Stam. Dichter van
Staal en Glas". De lezing - in het Purmerends Museum - wordt gegeven in het
kader van de Open Monumentendag op 12 september .

Mart Stam werd op 5 augustus 1899 in Purmerend geboren. In de jaren 20-30
van de vorige eeuw groeide hij uit tot een bekend architect en theoreticus van het
Nieuwe Bouwen. Een principieel man ook en een communist. De moeilijke
omstandigheden waarin grote delen van de bevolking leefden, droegen bij tot zijn
sociaal engagement. Zijn woningen voor de laagstbetaalden waren
vernieuwend. Stam werd ook gezien als een vernieuwer in interieur- en
industrieelontwerpen. Functionalisme en minimalisme stonden altijd voorop en
zijn beroemde achterpoot loze stoel was wereldwijd de eerste.

In zijn lezing zal Stef Jacobs extra nadruk leggen op de Purmerendse tijd van
Mart Stam.

12 september - Open Monumentendag KUNST & AMBACHT
Activiteiten in het Purmerends Museum
zaterdag 12 september 2015
Museum geopend 10.00-17.00 uur
Activiteit 1: 13.00-16.00 uur: BOEKBINDEN EN GLAS GRAVEREN
Cindy Rodermond, demonstraties boekbinden en glas graveren. Iedere bezoeker
kan zelf een boekje maken, leuk voor jong en oud. En neem het boekje mee langs
de andere activiteiten.
Neem ook een glas mee van thuis, Cindy graveert gratis je naam!

Activiteit 2: 13.00-16.00 uur: PLATEELSCHILDEREN
Jolanda Hartog, demonstraties plateelschilderen
Iedere bezoeker kan een ontwerpje maken voor een vaas. Dit kun je toevoegen
aan het boekje. Wil je weten hoe het is om plateel te schilderen? Schilder dan
mee aan het grote bord.

Activiteit 3: 13.00-16.00 uur: CALLIGRAFEREN
Een letter ontwerpen en kalligraferen? Dat deed grafisch ontwerper Jac. Jongert
ook. Probeer het vooral en voeg het toe aan je boekje.
Activiteit 4: 13.00-16.00 uur: KOEKJES
De ambachtelijke speculaasbakker werkte met speciale speculaasplanken. Het
museum heeft een paar mooie planken in de collectie. Wat maakt de koekjes zo
lekker?

Kijk voor meer activiteiten in Purmerend op
http://www.openmonumentendag.nl/gemeente/purmerend
Meer lezen over het thema?
http://www.openmonumentendag.nl/bezoeken/nieuws/kunst-ambacht-themaopen-monumentendag-2015/

Verhalen uit Purmerend - op de website van het museum

Voor verschillende tentoonstellingen in het museum zijn tientallen verhalen
bijeengebracht. De verhalen hebben allemaal met Purmerend te maken. Ze zijn
geschreven of worden verteld door Purmerenders, oud Purmerenders of mensen
die iets met Purmerend hebben. Er zijn geschreven verhalen en gefilmde
verhalen.
Klik hieronder op een van de thema's.

A NEKDOTES - F EESTVERHALEN - G EDICHTEN - J EUGDVERHALEN
M ARKTVERHALEN - O ORLOGSVERHALEN - S PORTVERHALEN
T ERUGBLIK OP HET lEVEN - W ERKVERHALEN
Wij vinden het erg leuk wanneer u ook uw verhaal over Purmerend(ers) met
iedereen wilt delen. Met behulp van dit formulier kunt u het ons toesturen.

tentoonstelling

Bloemen, Kennis & Kunst

Tussen 24 juli en 13 december kunt u in het Purmerends Museum genieten van
een mooie expositie met afbeeldingen van botanische onderwijs- en
kunstplaten in combinatie met keramiek uit onder meer de Purmerendse
plateelbakkerijen Wed. N.S.A. Brantjes & Co (1895-1904) en NV Haga (19041907). Kinderen kunnen puzzelen, een spel spelen of tekenen.

tentoonstelling De Veemarkt
24 juli t/m 13 december 2015, Jan Hollenberg - Monique Honig

In de Felicitatieruimte is tussen 24 juli en 13 december een leuke presentatie
ingericht met werk van Jan Hollenberg (1947) en Monique Honig (1961). In de
zaal hangen schilderingen van Jan Hollenberg waarop vooral paarden op de
veemarkt van Purmerend zijn verbeeld. In vitrines liggen de prachtige
gefotografeerde portretten van boeren en handelaren die Monique Honig in
1996 op de Purmerendse veemarkt maakte. Voor kinderen is er een paard te
verhandelen!

28 oktober - taxatiedag Kunst & Curiosa
Gratis taxatie
Het Purmerends Museum organiseert op woensdag 28 oktober een taxatiedag
voor uw Kunst en curiosa (goud, zilver, sieraden, beelden, schilderijen, militaria,
plateel, oud speelgoed e.d.). De taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die

zijn aangesloten bij de Federatie TMV, branchevereniging voor taxateurs,
makelaars en veilinghouders in onroerende zaken.
Woensdag 28 oktober 2015
Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, 1441 BG Purmerend, 0299-472718
Tijdstip: 12.00 uur tot 16.00 uur
LET OP! Er wordt gewerkt in vier blokken van één uur:
12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00 uur.
U kunt twee dagen voor aanvang telefonisch een nummer bij het museum
reserveren in één van de tijdblokken.

U ontvangt onze Nieuwsbrief waarschijnlijk voor de eerste keer. Wij zouden het
leuk vinden wanneer u deze digitale brief met nieuwtjes, wetenswaardigheden,
activiteiten, tentoonstellingen ed. over het Purmerends Museum wilt blijven
ontvangen. U hoeft dan geen actie te ondernemen.

Wilt u de Nieuwbrief liever niet ontvangen, dan kunt u zich onderaan de brief met
één klik uitschrijven.
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