\\ Museumupdate 5

Bekijk de webversie

\\ MUSEUM MAASSLUIS
Bent u nog geen abonnee, maar wilt u door ons op de hoogte gehouden
worden en de nieuwsbrief blijven ontvangen? Klik dan op de
inschrijfbutton hieronder en laat uw gegevens achter, dan nemen wij u
op in ons adressenbestand voor de nieuwsbrief!*
(*dit adressenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van deze nieuwsbrief, en
niet aan derden verstrekt of ingezet voor andere doeleinden)

Schrijf u in!

-

\\ WEEK VAN DE ONTMOETING

In de vorige editie van deze nieuwsbrief kondigden we het al aan, de
"Week van de Ontmoeting".
Nu is het bijna zo ver!
Een week bomvol leuke activiteiten in Maassluis, waar ook Museum
Maassluis een steentje aan bijdraagt!
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in Museum Maassluis.
Aansluitend volgt de informatie over de huidige en aankomende
tentoonstelling!

\\ ACTIVITEITEN
Vrijdag 1 oktober
Rondleiding door de historie van
Maassluis in Museum Maassluis
Door Ineke Vink van de Historische Vereniging
Maassluis
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: ja via 010 – 5913813
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Altijd al meer willen weten over het ontstaan en de historie van
Maassluis? Ineke vertelt u graag de bijzonderheden van de stad aan de
hand van items uit de collectie van Museum Maassluis. Ze neemt u mee
door de tijd, in slechts een half uurtje!
In kleine groepjes van max. 6 tot 8 personen zal Ineke u rondleiden. Om
14.00 uur start de eerste groep, indien voldoende interesse zal Ineke om
14.45 uur, om 15.30 en om 16.15 uur nog een rondleiding geven. Of u nu
samen komt of alleen, dat maakt niet uit! Het is altijd leuk om kennis te
maken met mensen die de zelfde interesse delen!

Ontmoet Maassluise Kunstenaar en
freelance fotograaf Mick Otten
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Maassluise Kunstenaar en freelance fotograaf Mick Otten houdt zich de
laatste paar jaar vooral bezig met fotografie van allerlei zee-organismen,
zoals zeenaaktslakken, krabbetjes, vissen en zeeanemonen. Dat doet hij
onder water als duiker. Boven water fotografeert hij hele kleine dieren.
Vaak hebben die bijzondere vormen en kleuren. Hij noemt dat
'natuurkunst'. Vandaag laat hij zijn natuurkunst zien en vertelt hij over
zijn speurtochten onder en boven water.

Zaterdag 2 oktober
Ontmoet Maassluise Kunstenaar Dick Tulp
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden

Dick Tulp is professioneel kunstschilder en beeldhouwer. Zijn grote
voorbeelden zijn onder anderen Velasquez, Hals, Singer Sargent. Hij
bestudeert hun ideeën en werkwijzen over schilderen ten aanzien van
compositie, kleur, toonwaarden en meer. Door daarmee voortdurend te
oefenen en te spelen zoekt en vindt hij zijn eigen pad, dat is geworteld in
de traditionele schilderkunst. En steeds is hij daarin op zoek naar de altijd
verrassende en verheffende kracht van de schoonheid.
Dick vertelt in Museum Maassluis meer over zijn werk.

Zondag 3 oktober
Rondleiding door de historie van
Maassluis in Museum Maassluis
Door Ineke Vink van de Historische Vereniging
Maassluis
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: ja via 010 – 5913813
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Altijd al meer willen weten over het ontstaan en de historie van
Maassluis? Ineke vertelt u graag de bijzonderheden van de stad aan de
hand van items uit de collectie van Museum Maassluis. Ze neemt u mee
door de tijd, in slechts een half uurtje!
In kleine groepjes van max. 6 tot 8 personen zal Ineke u rondleiden. Om
14.00 uur start de eerste groep, indien voldoende interesse zal Ineke om
14.45 uur, om 15.30 en om 16.15 uur nog een rondleiding geven. Of u nu
samen komt of alleen, dat maakt niet uit! Het is altijd leuk om kennis te
maken met mensen die de zelfde interesse delen!

Ontmoet Maassluise Kunstenaars Roeland
van Reem en Jan Ouwenbroek
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Roeland van Reem exposeert een aantal
schilderijen van onder andere zeegezichten en
gaat ook in Museum Maassluis aan de slag met olieverf. Altijd al een
kunstenaar live willen zien schilderen en hem ondertussen vragen kunnen
stellen? Dit is uw kans! Schilder Jan Ouwenbroek vertelt meer over zijn
werk en toont ook diverse kunstwerken.

Maandag 4 oktober
Ontmoeting met beeldhouwer Friedie Kloen
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Friedie vertelt tijdens deze ontmoeting waarom
hout een van haar lievelingsmateriaal is om
beelden van te maken. Wie en wat zijn haar inspiratiebronnen?
Zij zal verschillende beelden laten zien en u meenemen in het proces van
hoe een beeld zich vormt. Om het beeldhouwen zelf (een beetje) te
ervaren, kunt u, als u wilt, zelf ook aan de slag gaan met verschillende
materialen en gereedschappen.

Ontmoet de Maassluise Kunstenaar Elly
van Baalen
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Ik geef je stof tot nadenken!
Textiel bewerken met naald en draad of verf ligt
waarschijnlijk voor de hand.
Maar wat als je koffie, thee, aarde en roest
gebruikt?
Nieuwsgierig? Kom kijken en laat je inspireren!

Dinsdag 5 oktober
Kletskoffie over vrijwilligerswerk
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Volwassenen
Altijd al eens willen weten hoe het er achter de
schermen aan toe gaat bij Museum Maassluis? Zo’n 50 vrijwilligers
spannen zich in binnen de muren van het museum. Het opbouwen van
tentoonstellingen, registreren van objecten, het bijhouden van de
museumtuin en het draaien van baliediensten. Het gebeurt allemaal met
behulp van de vrijwilligers. Eens kennismaken, rondsnuffelen en
oriënteren of het vrijwilligerswerk ook bij u zou passen? Kom eens een
kop koffie drinken!

Ontmoet Maassluise Kunstenaar Hans
Korving
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Hans Korving probeert door te experimenteren met technieken, vormen
en combinatie met andere materialen verrassende resultaten te bereiken.
Mallen voor het vormen van glas ontwerp en maakt hij zelf. Deze mallen
zijn vaak maar één keer bruikbaar. Unieke modellen dus! De techniek die
hij beoefend staat bekend als glasfusen. In gewoon Nederlands is dit het
samensmelten van stukken glas. Dit gebeurt in een oven op hoge
temperatuur. Hans laat zijn kunstwerken zien en vertelt u graag meer
over hoe glasfusen in zijn werk gaat!

Ontmoet Maassluise Kunstenaar Gonny
van den Nouwelant
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Volwassenen
Gonny van den Nouwelant toont een selectie van haar natuurschilderijen
in de Podiumzaal. Bezoekers die zelf die middag actief willen zijn, kunnen
in haar aanwezigheid tekeningen maken voor het project One Line Faces.
Een project van de Stichting Maassluise Kunstenaars. Materiaal is
aanwezig.

Woensdag 6 oktober
De Witte Raaf
Assemblages maken met Maassluise
kunstenaar Ans van de Wiel-Verdiesen
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: ja, maximaal 10 personen via 010
– 5913813
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Volwassenen
Ga aan de slag met lichte, stapelbare
elementen van piepschuim, foamboard, hout,
ijzerdraad, vindsels etc. Boren, snijden, zagen
en lijmen/ spijkeren zijn technieken die gebruikt worden.
Ans van de Wiel-Verdiesen begeleid deze
workshop.

Donderdag 7 oktober
Kletskoffie over vrijwilligerswerk
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Volwassenen
Altijd al eens willen weten hoe het er achter de
schermen aan toe gaat bij Museum Maassluis? Zo’n 50 vrijwilligers
spannen zich in binnen de muren van het museum. Het opbouwen van
tentoonstellingen, registreren van objecten, het bijhouden van de
museumtuin en het draaien van baliediensten. Het gebeurt allemaal met
behulp van de vrijwilligers. Eens kennismaken, rondsnuffelen en
oriënteren of het vrijwilligerswerk ook bij u zou passen? Kom eens een
kop koffie drinken!

Tussen kunst en kitsch, taxatiedag
Vereniging Vrienden Museum Maassluis
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Aanmelden: ja via Museum Maassluis, 010 –
5913813
Kosten: €5,- Voor Vrienden van Museum Maassluis gratis!
Leeftijdscategorie: Volwassenen
Taxateur Arne Bonsaksen is donderdag 7 oktober aanwezig om een
deskundig oordeel te geven over uw antieke voorwerpen, schilderijen en
sieraden. In zijn beoordelingen is de heer Bonsaksen altijd mild. Afkraken
is er niet bij, maar als hij bijvoorbeeld een schilderij bestempelt als
'charmant', dan kunt u erop rekenen dat de waarde gering is.
De taxatiedag wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van
Museum Maassluis. Bent u lid van de Vrienden, dan is de taxatie gratis.
Niet-leden betalen € 5,00, tenzij zij zich op de taxatiedag aanmelden als
vriend (kosten € 12,50 per jaar).

Donderdag 7 oktober
Intercity van de Gouden Eeuw, maak
kennis met de trekschuit
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Intercity van de Gouden Eeuw, zo wordt de trekschuit ook wel genoemd.
In Museum Maassluis kunt u meer te weten komen over de bouw van de
trekschuit Den Eersten Snik, die de afgelopen jaren in Maassluis gebouwd
is, en laat zien hoe men schaalmodellen maakt. Nieuwsgierig? Wandel
langs en kom alles te weten over dit bijzondere project!

Vrijdag 8 oktober
Ontmoet Maassluise Kunstenaar Marion
Korver, demo Raku stoken
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Rond 2002 raakte Marion in de ban van klei. Een prachtig materiaal, in
vele varianten te vinden op de wereld. Klei kan handgevormd worden of
vorm krijgen op een draaischijf, maar is altijd puur in haar vorm.
Keramiek is een prachtige kunstvorm. Als gebruiksgoed en als spannend
object verveelt keramiek nooit. Het maken van dekseldoosjes vind ze erg
leuk, welke vormen zijn allemaal mogelijk! Ook raku stoken vind ze
prachtig. Het glazuur dat aan een grote temperatuurwisseling wordt
blootgesteld en daarna in een rookton haar schoonheid krijgt, verveelt
nooit. Je kunt niet sturen hoe het werk uit de rookton komt;
weersomstandigheden – buitenstoken is heel spannend – spelen altijd
een grote rol. Deze manier geeft zulke mooie effecten door het
onvoorspelbare craquelé. Kom kijken hoe raku stoken in zijn werk gaat,
tijdens de demonstratie van Marion Korver.

Doe mee met One Line Faces!
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Aanmelden: niet nodig
Kosten: gratis
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Doe mee met One Line Faces!
Wist je dat samen tekenen ook kan?
Vrijdagmiddag in de Podiumzaal van Museum Maassluis met Elly van
Baalen.
-

\\ LAATSTE KANS
Heeft u de bijzondere expositie "\\ Van
kuiper tot kunstenaar" met kunstwerken
van Arij de Groot nog niet gezien? Kom
dan snel naar het museum, want de
tentoonstelling loopt bijna af! U heeft
nog tot en met 24 oktober de tijd om
al deze prachtige werken, inclusief
wellicht wel het grootste schilderij van
Maassluis te bewonderen.
Deze tentoonstelling vertelt u meer over de Maassluise kunstenaar Arij de
Groot, die aan het begin van de twintigste eeuw in Maassluis en
omgeving naast zijn werk als kuiper bij de firma Haasnoot, bekendheid
verkreeg door het schilderen op doek of paneel van veelal schepen op
zee. Daarnaast was hij modelbouwer en restaurateur van
scheepsmodellen.
Arij was gefascineerd door de scheepvaart, een onderwerp dat hij dan
ook vaak vastlegde. Hij liet zich inspireren door de schepen die hij in en
om Maassluis zag varen, maar keek ook goed naar het werk van grote
meesters uit het verleden. Bijzonder veel geëxposeerde werken komen
uit particuliere collecties, daarnaast heeft Museum Maassluis ook
kunstwerken van Museum Vlaardingen, Historisch Museum Den Briel en
het Nationaal Sleepvaartmuseum geleend. Het grootste schilderij in
Maassluis, door Arij de Groot geschilderd op zeildoek, hing in het stadhuis
maar is speciaal voor deze tentoonstelling nu te bewonderen in Museum
Maassluis.
Komt u de tentoonstelling binnenkort bewonderen?
-

\\ VERHALENDE GEZICHTEN
Na de tentoonstelling "\\ Van kuiper tot
kunstenaar" is de beurt straks aan Maassluise
Kunstenaar Mischa Koorneef. Voor de
tentoonstelling "\\ Verhalende Gezichten van
Maassluis" heeft hij samen met Jan Buijsse stad
en land afgezocht en sprekende koppen
geportretteerd. Jan Buijsse interviewde deze
verhalende gezichten vervolgens, om steeds
een persoonlijk stukje historie van Maassluis
bloot te leggen. Een selectie van deze
bijzondere portretten zijn binnenkort te zien in
Museum Maassluis.

Bij de expositie is straks ook een prachtig boek te verkrijgen, waarin alle
portretten en verhalen gebundeld zijn. Een mooi cadeau, een boek om op
de koffietafel te hebben liggen!
Binnenkort vertellen we u meer over deze bijzondere expositie.
De tentoonstelling " \\Verhalende Gezichten van Maassluis" zal
openen op zaterdag 13 november 2021.
-

\\ DEN EERSTEN SNIK
Intercity van de Gouden Eeuw, zo wordt de
trekschuit ook wel genoemd. Na het bijzondere
project van Stichting Zorg en Vlijt om de
trekschuit Den Eersten Snik de afgelopen jaren
in Maassluis te bouwen, is er nu in Museum
Maassluis een kleine expositie over hoe dit
prachtige schip tot stand is gekomen. Diverse foto's, werktekeningen en
schilderijen geven een indruk van de bouwplaats en werkzaamheden.
De filmvertoning laat het eerste vaartochtje van Den Eersten Snik zien.
Komt u ook eens kijken?
-

CONTACT
ZUIDDIJK 16
3143 AS MAASSLUIS
010 – 5913813
OPENINGSTIJDEN:
DI-ZO 14.00 tot 17.00
uur.
-

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Nieuws@museummaassluis.nl toe aan uw adresboek.

