Kunstexcursie
Friesland
Zaterdag 11 juni 2022

Ga mee naar Museum Belvédère en het Fries Museum en
bezoek twee bijzondere tentoonstellingen.

Programma
· 08.30 uur vertrek voorzijde NS station te Tiel
· Ca. 11.00 tot 13.00 uur Bezoek aan Museum Belvédère in
Heerenveen
Met de tentoonstelling Living the landscape – Barbara Hepworth,
Ben Nicholson en de kunstenaars van St. Ives 1939-1975 besteedt
Museum Belvédère aandacht aan een bijzonder hoofdstuk uit de
geschiedenis van de moderne kunst in Groot-Brittannië.
Kunstenaars als Ben Nicholson en Barbara Hepworth maakten
van de pittoreske kustplaats St. Ives in Cornwall een wervelend
internationaal kunstcentrum. De vele kunstenaars die zich er voor
korte of langere tijd vestigden, lieten zich vooral inspireren door het
eeuwenoude landschap, de zee en de verbondenheid tussen de
plaatselijke bevolking en haar omgeving.
Museum Belvédère is prachtig gelegen in het buitengebied bij
Heerenveen.
· 13.00 uur vertrek naar Leeuwarden
’s Middags bezoek aan het Fries Museum waar de tentoonstelling
À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet te zien is.

WWW.ZINDER.NL

Ontdek de invloed van het Franse licht in de 19e eeuwse
schilderkunst, met prachtige landschappen van Franse meesters als
Monet en Cézanne, maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en
Weissenbruch.
De rest van de middag is vrij te besteden.
Meer informatie
Roos Fokkema
Zinder Educatie
T 0344 - 63 60 60
· 19.00
uur vertrek
Rechtbankstraat,
Tiel uit Leeuwarden
E rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl
www.zinder.nl

Volg ons op

  

Kosten en inschrijven
De kosten voor deze busreis bedragen €33,- p.p. (vergeet uw Museumkaart niet). De prijs is inclusief
vervoer per luxe touringcar en een informatiepakketje.
De entree voor Museum Belvédère en het Fries Museum is gratis met de Museumkaart.
Voor deelnemers zonder de Museumkaart is de entree resp. €12 en €15 p.p. Dit is niet bij de prijs
inbegrepen. Ook koffie, lunch en eventueel andere entreeprijzen zijn niet inbegrepen.
U kunt zich inschrijven door een aanmeldingsformulier in te leveren bij Zinder (Rechtbankstraat 1, Tiel)
of uw gegevens te mailen naar rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl. De kosten voor deze excursie kunt u
overmaken op rekeningnummer IBAN: NL34 INGB 0003988048 t.n.v. Gerry v.d. Velden te Zoelen,
o.v.v. excursie Friesland.
De inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling
De excursie gaat door bij minimaal 30 personen (maximaal 50 personen). Indien de excursie niet
doorgaat, krijgt u tijdig bericht en wordt de reissom terugbetaald.
Na inschrijving is het hele bedrag verschuldigd, behalve als er iemand anders geplaatst kan worden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Roos Fokkema: rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl
Gerry v.d. Velden: gerryvandervelden@upcmail.nl
Aanmeldingsformulier excursie Leeuwarden / 11 juni 2022
Naam dhr/mevr: 				
Naam dhr/mevr: 				
Adres: 						Postcode en woonplaats:
Telefoon:

WWW.ZINDER.NL

Plaats: 				Datum: 				Handtekening:

Zinder, t.a.v. Roos Fokkema

Meer informatie
Zinder Educatie
Rechtbankstraat, Tiel

Roos Fokkema
T 0344 - 63 60 60
E rfokkema@cultuurbedrijftiel.nl
www.zinder.nl
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