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excursión/
excursie:

Spaanse Meesters – tentoonstelling

lengua/taal:
día/datum:
hora/tijd:
local/locatie:
entrada/entree:

Nederlands / holandés
jueves/ donderdag 25.02.2016
13.45 h – cerca/ ongeveer 16.00 h
Museum De Hermitage in Amsterdam
17,50 of € 2,50 met Museumjaarkaart
plus een bijdrage voor de rondleiding

MAESTROS ESPAÑOLES

–

SPAANSE MEESTERS

Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

Wij nodigen u uit voor een extra activiteit:
een speciale rondleiding voor de leden en
vrienden van Las Lanzas op de tentoonstelling ‘Spaanse Meesters’ in het museum De
Hermitage Amsterdam. De kans om deze
bijzondere collectie in Amsterdam te kunnen
gaan zien, laten we niet voorbij gaan!

La junta directiva les invita de participar en
una actividad adicional: una visita con guía a
la exposición “Maestros españoles del
Hermitage.“
¡Aproveche la oportunidad única de ver estas
pinturas en Amsterdam en vez de ir a San
Peterburgo!

En el museo Hermitage Amsterdam hay la exposición “Maestros españoles del Hermitage. El Mundo
de El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya”. Incluye más de sesenta cuadros y una
rica colección de obras gráficas y artes aplicadas de maestros españoles como El Greco, Velázquez,
Murillo y Goya, junto a pinturas de sus alumnos y pintores posteriores hasta Picasso.
La exposición ofrecerá un estudio exhaustivo del arte español que apenas está representado en las
colecciones de museos holandeses. Las obras de los grandes pintores españoles son excepcionales
por su exquisita convergencia de lo espiritual y lo teatral. Juntos cuentan la historia de la época
dorada de la pintura española y sus ramificaciones en la pintura contemporánea.
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In het museum De Hermitage hangen meer dan 60 werken van de grote kunstenaars uit de Gouden
Eeuw van Spanje, maar ook van latere perioden tot aan het werk van Picasso. Deze werken van El
Greco, Ribeira, Zurbarán, Velázquez en bijvoorbeeld Goya zijn zelden buiten Sint-Petersburg te zien.
Een flink aantal ervan is in Nederland aangekocht door Tsaar Alexander de I. Meer weten? Kijk op
de website van het museum: http://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/spaanse_meesters/.
De tentoonstelling trekt veel belangstelling en is zeker uw bezoek waard. Met een goede rondleiding
zie je meer en neem je er meer van mee! Daarom nodigt het bestuur nodigt de leden uit (introducés
zijn welkom) om de tentoonstelling te bezoeken op donderdagmiddag 25 februari. Het museum en
de tentoonstelling zijn goed bereikbaar voor wie minder goed ter been is.
Om 13.45 uur verwachten wij de deelnemers in de foyer van het museum links van de ingang. Let
op: u koopt vóór dit tijdstip zelf uw entreebewijs!
Om 14.00 uur start er voor ons een speciale rondleiding die 60 minuten duurt. Wie wil, kan vooraf
iets drinken of eten in café-restaurant Neva in het museum.
Na afloop kunt u op eigen gelegenheid verder rondkijken in het museum. We kunnen dan ook met
elkaar napraten in het museumcafé.
De kosten voor u zijn de entree tot het museum en een aandeel in de kosten van de rondleiding. Las
Lanzas neemt een deel van die kosten voor rekening van de vereniging; van de deelnemers wordt
gevraagd om een bedrag van € 45 met elkaar te delen en in het museum contant af te rekenen met
Marianne Pas.
AANMELDEN – LET OP !
Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen aan de rondleiding. Meldt u daarom vóór 17 februari
aan bij de secretaris, Annemarie Jagers via secretaris@laslanzas.nl.
Enige dagen voor vertrek sturen we u een deelnemerslijst toe. Zo kunt u contact leggen met elkaar
om, als u dat wilt, te overleggen over samen reizen, auto delen en dergelijke.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres: Amstel 51, Amsterdam.
Metro 51, 53, 54 vanaf CS - halte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht.
Tram 9 en 14, halte Waterlooplein.
Met de auto:
Er zijn meerdere parkeergarages in de omgeving van het museum. In een daarvan krijgen bezoekers
aan het Hermitagemuseum 25 procent korting. Voor meer informatie raadpleegt u de website van het
museum: http://www.hermitage.nl/nl/bezoek/vervoer.ht
Samen reizen met het openbaar vervoer?
11.27 uur
NS-station Breda – spoor 8 – intercity-direct (toeslag) naar Amsterdam CS
12.36 uur
Aankomst Amsterdam CS
Naar uitgang Centrum - overstappen op de metro, twee halten tot het Waterlooplein
Rond 13.00 uur aankomst in het museum.
Marianne Pas coördineert deze excursie. Zij vertrekt met de trein vanuit Breda.
Museumjaarkaart aanschaffen? Kijk op https://www.museumkaart.nl/overons.aspx
Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met
Marianne Pas
presidente@laslanzas.nl
tel. 06 10 88 46 74
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