Nieuwsbrief Purmerends Museum
Vanuit het Purmerends Museum wensen wij u een goed en
voorspoedig 2018 en brengen wij u graag op de hoogte van de
eerstkomende activiteiten.
TIJDELIJKE SLUITING KAASMARKT 20 en het PURMERENDS MUSEUM
De gemeente Purmerend heeft opdracht gegeven om in januari te starten met
de verwijdering van asbest in het pand Kaasmarkt 20.
Hierdoor is het Purmerends Museum tussen 4 januari en tweede helft februari
dicht. Hoewel de herstelwerkzaamheden in het pand door zullen lopen tot eind
maart, zal het museum de deuren weer openen zodra de werkzaamheden dit toe
laten. Via deze nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte.

Serie Kunstlezingen, voorjaar 2018
MIS HET NIET!
Meesterverteller Martijn Pieters neemt u mee in de wereld van drie actuele
exposities.
Kosten serie  30,00, inclusief koffie
Tijdstip
10.00-12.00 uur
30 januari
Realisme in de Amerikaanse kunst vanaf 1945
20 februari Romantiek in het Noorden
20 maart
Jan Steen, schilder van kluchten en historië

Jan Steen, Mozes en de kroon van de farao, 1670. Mauritshuis, Den Haag

U kunt zich aanmelden bij het Purmerends Museum via
info@purmerendsmuseum.nl of 0299-472718
Lees meer over de lezingen op: purmerendsmuseum.nl

Uniek concert Lenny Kuhr, 4 maart 2018
Met bijzonder veel trots kan het Purmerends Museum een uniek concert
aankondigen op 4 maart 2018 met Lenny Kuhr in de hoofdrol.
4 maart Purmerends Museum
Kosten  25,00, inclusief drankje
Tijdstip 15.00 uur

Lenny Kuhr is natuurlijk vooral bekend vanwege haar optreden tijdens het
songfestival in 1969 waar zij won. Sindsdien zien we haar regelmatig terug op
televisie en in het theater. Lenny Kuhr zegt over zichzelf: Ik ben vooral
zangeres en dus wil ik vooral zingen en liedjes maken.
Het concert is een volwaardig programma met liedjes die gaan over wat Lenny
Kuhr beweegt, wat het leven biedt en vooral met veel passie. Een programma
ook voor wanneer u zich even wilt onttrekken aan de alledaagse
beslommeringen in een muzikale en poëtische wereld en dat ook nog eens in
een unieke ambiance.
Kaarten kunt u bestellen via info@purmerendsmuseum.nl en 0299-472718.
Lees meer over het concert op: purmerendsmuseum.nl

Arnhemsche Faience
Tentoonstelling 20 februari t/m 29 juli 2018
Collectie Benno Steenaert
De afgelopen decennia heeft de Arnhemse verzamelaar Benno Steenaert een
collectie Arnhemsche Faience aangelegd die een compleet beeld biedt van wat
de fabriek ooit aan modellen en decors gemaakt heeft. Een representatief
overzicht van de gehele productie is onlangs geschonken aan de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Het Purmerends Museum toont een keuze uit deze
prachtige collectie.

De Arnhemsche Fayencefabriek
Van 1907 tot 1934 stond in Arnhem de Arnhemsche Fayencefabriek, opgericht
door de gebroeders Vet nadat hun plateelbakkerij Jb Vet & Co in Purmerend was
afgebrand. Kenmerkend, voor zowel Purmerend als Arnhem is het
aardewerk met een roomkleurige ondergrond, sierlijk beschilderd met floraal
lineaire decors en voorzien van een mat glazuur. Er werden ook stukken
gemaakt met een donkere ondergrond en glanzend glazuur. De fabriek
maakte zowel sieraardewerk - waaronder vazen, jardinières en wandborden
- als gebruiksaardewerk zoals serviezen, likeurstellen, inktstellen en
kandelaars. Begin jaren twintig floreerde de fabriek en moest meerdere malen
uitbreiden, maar tijdens de crisisperiode in de jaren dertig werd de productie
van het hand beschilderde aardewerk te duur en ging men over op de productie
van aardewerk met stroomglazuur in diverse kleuren. In 1934 leidde de crisis
uiteindelijk tot sluiting van de fabriek.

Workshops Cindy Rodermond
Locatie Purmerends Museum
Kosten  20,00 - inclusief koffie
Tijdstip 13.00-16.00 uur

17
maart miniboekjes

In deze workshop kunnen een aantal kleine
boekjes worden gemaakt die als basis kunnen dienen
voor
een klein maar persoonlijk geschenk.

tekenmap

we maken een tekenmap, formaat A5 (20 x 15 cm) met
een vrolijke omslag. Handig
om bijvoorbeeld geboortekaartjes in te bewaren.

9 juni fotoalbum

Fotoalbum om mee te nemen in de handtas.Altijd foto's
bij de hand van de (klein-) kinderen, familie of
huisdieren.

28
april

1
sept.
13
okt.
17.
nov.

cadeaudoosje

Leuk om geld in te geven of om een klein cadeautje in
te verpakken als u op visite gaat

Voor mensen die niet veel, maar wel vaak afspraken
hebben is het handig om een totaaloverzicht van de
maandagenda
maand te hebben.
Zelf maken hoeft niet duur te zijn. Een handgemaakte
kerstkaarten kerstkaart springt er gelijk uit en heeft zoveel meer
charme dan een gekochte kaart.

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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