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AANKOOP Schilderij Koemarkt te Purmerend, 1798

Olieverf op doek
Signatuur
HF1798
187 cm x 158 cm

In het Purmerends Museum hangt het schilderij Koemarkt te Purmerend.
Het doek toont een levendige veemarktdag op de 18e eeuwse Beestemarckt.
Een unieke voorstelling, want uit deze tijd zijn geen andere schilderingen van
de Koemarkt bekend.
Het doek, dat zich sinds 1986 als bruikleen in de vaste opstelling bevindt,
dreigde voor Purmerend verloren te gaan, omdat de eigenaar het stuk zou gaan
verkopen.
Dankzij genereuze bijdragen van de stichting De Vrienden van het Purmerends
Museum, het Rabo Coöperatiefonds Waterland en Omstreken, de M.A.O.C.
Gravin van Bylandt Stichting, het Dr Hendrik Mullers Vaderlandsch Fonds en de
Stichting Thurkowfonds kon het schilderij worden aangekocht.

TENTOONSTELLING Ies Jacobs, de Mens Centraal
14 oktober 2016 t/m 19 maart 2017

Kunstschilder Ies Jacobs wordt op 16 juni 1918 in Brighton (Engeland) geboren.
Op 8-jarige leeftijd komt hij met zijn ouders en broertje naar Nederland.
Jacobs, die opleidingen volgt bij Hendrick de Keyser en de Kunstnijverheids
school Amsterdam,
wordt een
gerespecteerd schilder
met een
impressionistische inslag. Hij werkt voor de BKR en grote kunstuitlenen en
maakt etsen, aquarellen, olieverf- en temperaschilderijen.
Decennia lang is Ies Jacobs vaste gast op de veemarkt van Purmerend. Niet zo
zeer het vee als wel de mens staat centraal in zijn werk. In de tentoonstelling
zijn tientallen aquarellen, krijttekeningen en etsen te zien die een treffende
weergave zijn van veeboeren en handelaren in onder meer in café De Bonte Koe
en café Bakker. Ies Jacobs overlijdt in 2011 op 93-jarige leeftijd.
Naast het werk van Ies Jacobs zijn enkele sfeervolle foto's van boeren en
handelaren op de veemarkt te zien. De zwart-wit opnamen zijn gemaakt door
Janneke Jacobs die tussen 1970 en 1999 haar vader Ies verschillende keren
naar Purmerend vergezelt.

TAXATIEDAG KUNST & CURIOSA - 26 oktober, 12.00-16.00 uur
De gratis taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die zijn aangesloten bij de
Federatie TVM, branchevereniging voor taxateurs, makelaars en veilinghouders in
onroerende zaken.
Tijdstip
Locatie
Tijdstip

woensdag 26 oktober
Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend, 0299 472718
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 vanaf maandag 24 oktober telefonisch een nummer reserveren in één van
de tijdblokken: 0299 472718.

BOEKHANDEL 'T LEESTEKEN - 20 september, 19.30 uur

Boekhandel 't Leesteken start op 20 september weer met het Science Cafe.
Alexander Reeuwijk interviewt schrijver Adwin de Kluyver over zijn boek 'Terug
uit de witte hel'. In 1928 gaat de jonge Nederlander Sjef van Dongen met een
hondenslee het smeltende poolijs op om de Italiaanse generaal Umberto Nobile
en zijn bemanning te redden die vastzitten op het ijs. De redding van de
Italianen wordt een internationale prestigestrijd. Een ongelofelijk waar gebeurd
verhaal.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Purmerends Museum
Entree:  10,Reserveren via: info@leesteken.nl of 0299 771834

http://www.facebook.com/purmerendsmuseum

Wij vinden het leuk 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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