Nieuwsbrief Purmerends Museum
MUSEUMWEEKEND - 8 en 9 april - Gratis Toegang
Zaterdag en zondag 8 en 9 aril zijn er activiteiten voor groot en klein in het
museum.
Wij heten iedereen van harte welkom!

Maak met Conny een schitterende vaas, volg de workshop 'fotolijst vouwen' bij
Cindy en creeer een gecalligrafeerde letter bij Thea. Bij Hetty en Hans kan een
mini-kamishibai (verteltheater) gemaakt worden en bij Helen een zelfportret.
Op zondag 9 april is er ook nog een demonstratie glas-in-lood maken.
Loopt u liever wat rond, dan kan dat aan de hand van Kijkwijzers. Daarmee zie
u misschien net een beetje meer.
Een gezellige middag beleef je in het Purmerends Museum.
gratis toegang
Op 8 en 9 april is het museum geopend tussen 13.00-16.00 uur.
De toegang is alleen op deze beide dagen GRATIS.
De overige dagen van de museumweek gelden de gewone toegangsprijzen.

TENTOONSTELLING ' J.J.P. Oud, Opmaat naar De Stijl'

♦ 22 april start de tentoonstelling over J.J.P. Oud. Deze in Purmerend geboren
architect was in 1917 medeoprichter van De STIJL. In het kader van het
herdenkingjaar van deze kunstbeweging is er in Purmerend aandacht voor de
vroege jaren van Oud.

maquette van de fabriek voor Wed. G. Oud Pz & co
gemaakt door Bob Hartsuiker
♦ I7 mei - Lezing van Carel Blotkamp over de verhouding tussen Kunst en
architectuur gebaseerd op de correspondentie tussen Mondriaan en Oud. In
samenwerking met boekhandel Het Leesteken,
10,00 p.p., aanmelden
noodzakelijk.
♦ Elke eerste zaterdag van de maand (mei-november) vertrekt om 13.00 uur
een architectuurwandeling van Het Gilde Purmerend, inclusief een bezoek aan de
tentoonstelling,  3,50 p.p..

TENTOONSTELLING 'Fred's Eigen STIJLkamer '
Fred's Kunstatelier richt in het museum een kleurrijke tentoonstelling in ter
gelegenheid van 100 jaar DE STIJL met de naam 'Fred's Eigen STIJLkamer '. Zo
zal er een tafelopstelling te zien zijn met stoelen en een servies in DE STIJL.
Ook zullen er keramiek, schilderijen, gedichten en diverse meubelen
geëxposeerd worden.

Tegelijkertijd zullen er in Fred's Kadoshop, in de Breedstraat 16, allerlei
gerelateerde kunstartikelen te koop zijn. U bent vanaf 22 april van harte

welkom.

WORKSHOP 'Tekenmap'
Kent u ze nog, die ouderwetse tekenmappen van grijs papier?
In deze workshop maken we een kleine tekenmap, formaat A5 (20 x 15 cm) met
een vrolijke omslag.
Hierin kunnen brieven, geboorte- of trouwkaarten worden opgeborgen.
Het kan ook dienen als omslag voor een cadeaubon.
U kunt zich aanmelden voor deze creatieve workshop gegeven door Cindy
Rodermond-Snabilié (boekbinder).

DATUM

zaterdag 29 april

TIJDSTIP

13.00-16.00 uur

LOCATIE

Purmerends Museum

KOSTEN

 20,-, incl. materiaal en koffie

Van de tekenmap krijgt u een duidelijke beschrijving mee zodat u eventueel
thuis de map nog eens kunt maken. Als u het maken van een kleine map onder
de knie heeft, zal een grotere map geen problemen opleveren.
AANMELDEN
U kunt zich aanmelden bij Cindy Rodermond-Snabilié (boekbinder),
via info@crea-sol.nl Voorwaarden: Betaling geschiedt vooraf.

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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