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2 juli: Excursie naar Overijssel



Expositie “Kleeding & Zoo”

Excursie naar Overijssel

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus geef u op!
2 juli: excursie naar Overijssel

De excursiecommissie heeft dit jaar een uitje naar Kasteel het Nijenhuis in Heino, Overijssel op touw gezet. Dit is
een dependance van het Zwolse Museum de Fundatie en wij gaan daar de tentoonstelling 'De lyriek van het landschap - een overzicht van 100 jaar expressionistische landschapsschilderkunst in Nederland' bekijken. De bevrijding
van kleur en beweging aan het begin van de 20ste eeuw is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de
Nederlandse schilderkunst.
Programma zaterdag 2 juli 2016
09.45 vertrek per bus vanaf centrum zijde Station Baarn, parkeren op het P&R-terrein ernaast of bij café-restaurant
De Generaal
11.00 koffie in museumcafé of op het terras. Vanaf 11.30 rondleiding in het kasteel
12.45 lunch.
14.00 vrije wandeling door de beeldentuin met bezoekje aan kleine tentoonstelling in bijgebouw (Ans Markus of
landschappen)
15.15 thee
16.00 terugreis naar Baarn

Expositie “KLEEDING & ZOO”
Een nostalgisch overzicht van de kledingcollectie van de Historische
Kring, aangevuld met diverse bruiklenen van particulieren, geeft een indruk van de veranderingen, maar ook herhalingen in de Modewereld.
Een collage van oude patronen laat zien dat bepaalde ontwerpen steeds
weer terug komen. Er is aandacht voor de ontwikkeling van de naai - en
breischool in Baarn, opgericht in 1818, waaruit de opleiding tot professionele naaldkunstlerares is voortgekomen.
Oude attributen als de mangel en de linnenpers worden getoond.
Het oude filmmateriaal verlevendigt de tentoonstelling.
Kortom, komt dat zien in de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1A, te Baarn
(onder de Bibliotheek), geopend Woensdag van 14 -16 uur en Zaterdag van
11-13 uur.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken en blijft te bezichtigen tot 1 oktober 2016.
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