Tweedaagse kunst en cultuur studiereis naar Antwerpen,
Tilburg en Den Haag
Zaterdag en zondag 26 en 27 oktober 2019
 10.15 u. stipt vertrek met de bus aan de academie in Temse. Vertrek naar Antwerpen met aankomst in
Fotomuseum omstreeks 11u (voor expo zie programma).
 13.00 u. stipt vertrek met de bus naar Tilburg (Nederland). Aankomst voorzien Museum De Pont in Tilburg
omstreeks 14u15. (voor expo zie programma).
 17.00 u. stipt vertrek richting Den Haag naar Hotel Van der Valk in Nootdorp (nabij Den Haag)
(Incheckregeling in hotel in overleg met chauffeur).
 Overnachting in twin bed hotelkamers (aparte bedden) met ontbijtbuffet in Nootdorp.
 09.30 u Zondag: stipt vertrek met bus van hotel naar Den Haag voor vrij bezoek.
Er zijn twee stopplaatsen voorzien: 1. Den Haag centrum & 2. Gemeentemuseum Den Haag.
 13.00 u. vertrek met de bus stopplaats Den Haag centrum (nog af te spreken ) richting Wassenaar
 13.30 u. vertrek met de bus stopplaats Gemeentemuseum Den Haag richting Wassenaar Museum
Voorlinden
 14.15 u aankomst Wassenaar en bezoek Museum Voorlinden (zie programma)
 17.30 u stipt vertrek bus naar Academie Temse. Aankomst verwacht rond 19u30

Fase 1: inschrijven voor leerlingen (+ partners) t.e.m. maandag 30 september 2019 op het secretariaat.

Fase 2: ook inschrijven voor niet-leerlingen tussen 2 en 16 oktober 2019 op het secretariaat.
Je bent pas ingeschreven als er 139 euro p/p (op basis van 2 persoonskamer)
of 193 euro p/p (voor 1 persoonskamer) betaald is. MAX. 50 Deelnemers, MIN. 40 deelnemers
Inbegrepen: vervoer heen en terug, 1 overnachting + ontbijtbuffet + toegangstickets Fotomuseum
Antwerpen, De Pont Tilburg en Museum Voorlinden te Wassenaar.
Geen terugbetaling van inschrijvingsgeld mogelijk bij annulatie van uwentwege, enkel indien er een plaatsvervanger (eventueel iemand van
de wachtlijst of door uzelf aangebracht) kan meegaan. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Bij minder dan
40 deelnemers wordt de reis geannuleerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betalingsbewijs
Naam: …………………………………………………………………………………………………….is ingeschreven voor de 2-daagse studiereis op
26 en 27 oktober 2019 met ………….… personen en betaalt hiervoor ……… x ……………….. euro = ………………………….. euro.
Handtekening (academie) datum +stempel academie

–
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsstrook voor de academie (ondergetekende verklaart zich akkoord met inschrijvingsvoorwaarden)
Naam en voornaam…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Straat en nr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Postcode en gemeente……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Gsm ……………………………………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………….…
Naam medereiziger(s):………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
E-mail adres(sen): …................................................................................................................................................................
GSM nummer(s): ….................................................................................................................................................................
is ingeschreven voor de 2-daagse studiereis op 26 en 27 oktober 2019 met …………….... personen
en betaalt hiervoor ……..…… x ………………………… euro = ………………………….. euro.
Handtekening (inschrijver) + datum

PROGRAMMA TWEEDAAGSE STUDIEUITSTAP ACADEMIE TEMSE

zaterdag 26 oktober 2019
VOORMIDDAG: BEZOEK FOTOMUSEUM ANTWERPEN

Eerste grote overzichtstentoonstelling Belgische fotograaf STEFAN VANFLETEREN. Bij het
grote publiek is hij vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije
decennia leverden een brede waaier aan documentaire en artistieke fotografie. In deze
tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een plaats, en
wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.

NAMIDDAG: BEZOEK DE PONT MUSEUM TILBURG (NEDERL.)

Grote overzichtstentoonstelling van een 50-tal schilderijen van de Belgische schilder LUC
TUYMANS (vanaf 1975 tot nu). Zijn schilderijen roepen bij de kijker nog altijd een zeker
ongemak op. Zijn werk blijft je verleiden en ook al kom je dicht bij de mogelijke betekenis
ervan, het zal zijn geheim nooit helemaal prijsgeven.
Expo TACITA DEAN (uit vaste collectie: tekeningen, foto’s en video)
Expo WOUTER PAIJMANS (18 textielschilderijen)
Selectie hedendaagse kunst uit vaste collectie De Pont

AVOND: OVERNACHTING IN HOTEL VAN DER VALK IN NOOTDORP

zondag 27 oktober 2019
VOORMIDDAG: VRIJ BEZOEK DEN HAAG

Historisch stadscentrum met o.m. het Binnenhof, het Mauritshuis (met o.m. Vermeer, Rembrandt,
Hals) en het Gemeentemuseum (collectie moderne en hedendaagse kunst en expo
Waterlelieschilderijen Claude Monet en expo Christian Dior (mode).

NAMIDDAG: BEZOEK MUSEUM VOORLINDEN WASSENAAR (NEDERL.)

Expo ANSELM KIEFER. Zijn monumentale werken zijn te zien in de tuinzaal van het museum.
Met zijn eigenzinnige beeldtaal en gelaagde verwijzingen naar geschiedenis, mythologie en
literatuur heeft Kiefer in vier decennia een oeuvre van grootse proporties opgebouwd. Voorlinden
toont enkele iconische werken uit eigen collectie, met Kiefers typerende visuele complexiteit en
rijkdom aan materialen als uitgangspunt. Expo LOUISE BOURGEOIS. Een zes decennia
overspannende overzichtstentoonstelling met veertig sleutelwerken. Het is bijna dertig jaar
geleden dat de kunst van Louise Bourgeois op zo’n grote schaal in Nederland te zien was .

Vaste collectie moderne en hedendaagse kunst Museum Voorlinden.

