Hallo
Escamp!

GRATIS
CULTUREEL
AVONDJE UIT
WOENSDAG 16 JANUARI
18.00 – 20.30 UUR

t Gratis busvervoer
t Bijzondere tentoonstellingen
t (Kinder)activiteiten
t Muziek
t Koffie, thee & iets lekkers
voor iedereen!

WELKOM IN HET
GEMEENTEMUSEUM!
Graag nodigen wij op woensdag
16 januari van 18.00 tot 20.30 uur al
onze ‘buren’ in Escamp uit voor een
GRATIS CULTUREEL AVONDJE in
het Gemeentemuseum.
Dus ook U bent van harte welkom!

GRATIS BUSVERVOER UIT ESCAMP
18.00 uur heen, 20.30 uur retour

Wat is er allemaal te beleven? Laat u
betoveren door kleurrijke versieringskunst
uit de wereld van de islam. Onze rondleiders
vertellen u graag over de bijzondere schatten
in de tentoonstelling Glans en Geluk. Maar er
is meer! Sluit aan bij een rondleiding over
beroemde kunstenaars en leer over hun werk
en leven. Geniet samen met uw familie,
vrienden of buren van muziek. Ga creatief
aan de slag met kalligrafeerpen of penseel.
Of grijp uw kans om de wereldberoemde
schilderijen van Piet Mondriaan met eigen
ogen te zien. Ook voor kinderen valt er
genoeg te ontdekken en te doen.
Doe mee aan verschillende workshops
Geniet van muzikale optredens
Sluit aan bij een van de rondleidingen
Ga samen met uw (buurt)kinderen creatief 		
aan de slag in het Open Familieatelier
t Luister naar een lezing over het verhaal
achter een tentoonstelling
t Bezoek tentoonstellingen, zoals
Glans & Geluk, Femmes Fatales of
Mondriaan & De Stijl
t
t
t
t

Wilt u mee met de gratis bus? Geef u op bij
een van onderstaande vertrekpunten.
Vertrekplaatsen bussen:
t Bibliotheek Escamp
Leyweg 811 - 070 353 8030
t Wijkcentrum Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51 - 070 388 5052
t Wijkcentrum Escampade
Escamplaan 61 f - 070 205 2360
t Wijkcentrum Bouwlust
Eekhoornrade 215 - 070 205 2420
t BBS Kleurrijk
Ambachtsgaarde 3
t Centrum Rumoer
Hoogkarspelstraat 68 a - 070 205 2490
Willen uw buren, collega’s en vrienden ook
mee? Vraag uw eigen gratis museumbus
aan op elk gewenst adres in Escamp
(vanaf 40 personen). Stuur een mail naar:
avondjeuit@gemeentemuseum.nl

Meer informatie: Jolanda van Zijl
avondjeuit@gemeentemuseum.nl
Stadhouderslaan 41, Den Haag
www.gemeentemuseum.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

