excursión / excursie
lengua/taal:
día/datum:
hora/tijd:
local/locatie:
www.laslanzas.nl

entrada/entree:

Gaudí en de Amsterdamse School
Exposición / tentoonstellingsbezoek
Holandés / Nederlands
VIERNES / VRIJDAG
19 de octubre / oktober 2018
14.00 h./ 14.00 uur
Museum Het Schip,
Oostzaanstraat 45, Amsterdam
Leden met Museumjaarkaart
€ 4,00
Introducés met Museumjaarkaart € 5,00

GAUDÍ EN DE AMSTERDAMSE SCHOOL

Casa Mila – Barcelona

Antonio Gaudí - 1910

Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

Vlak bij het Centraal Station in Amsterdam is
museum ‘Het Schip’ gevestigd. Daar begint in
oktober een tentoonstelling over Antonio
Gaudí en zijn invloed op de ontwerpen van de
architecten van de Amsterdamse school, die
aan het begin van de 20e eeuw nieuwe
woonwijken
voor
de
uitbreiding
van
Amsterdam ontworpen.
U gaat met eigen vervoer naar Amsterdam.
Speciaal voor Las Lanzas geeft een
stafmedewerker van het museum een
presentatie over de tentoonstelling. Daarna
kunt u de tentoonstelling bezoeken.
Gaat u mee naar Amsterdam?

Cerca de la estación Amsterdam Centraal hay
el museo ‘Het Schip’. En octubre inaugurará
una exposición temporal. El tema es la
influencia del estilo arquitectónico de Antonio
Gaudí en Amsterdam. Sus ideos inspiraron a
los arquitectos del ‘Amsterdamse School’.
Construyeron grandes zonas residenciales y
casas para la gente de Amsterdam en los
años 1900-1930.
Un conservador del museo dará una
conferencia sobre el tema de la exposición.
Después podrá visitar la exposición.
¡Bienvenidos a todos!
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GAUDI en de AMSTERDAMSE SCHOOL
Neem een kijkje in de wereld van Gaudí: zijn liefde voor het ambacht, zijn inspiratie uit de natuur en
de toepassing van geometrische constructies komen overeen met de kenmerken van de
Amsterdamse School. Waar Gaudí in Barcelona op een voetstuk wordt geplaatst, wordt hij in
Museum Het Schip ook zijn internationale context getoond.
Het Museumtijdschrift omschreef de tentoonstelling zo:
Voor het eerst in dertien jaar is Antoni Gaudí weer te bewonderen in Nederland. Vanaf 2 oktober
staat Museum Het Schip een half jaar in het teken van de organische bouw- en sierkunst van de
wereldberoemde architect. Binnen de golvende gevels van Het Schip, arbeiderspaleis van de
Amsterdamse School, word je meegenomen naar kleurrijk Barcelona en neem je een kijkje in Gaudí’s
fantasievolle wereld. Zijn liefde voor het ambacht, zijn inspiratie uit de natuur en toepassing van
geometrische constructies komen overeen met de kenmerken van de Amsterdamse School. Met hun
bouwwerken doorbraken de Catalaan Gaudí en de Nederlandse architecten van de Amsterdamse
School tradities en waren ze actief in een roerige tijd waarin industrie en vakbewegingen opkwamen.
Ze brachten tijdloze schoonheid terug in verloederde steden.
Más información / meer informatie: expositie Gaudí in de Amsterdamse school

PRAKTISCHE INFORMATIE
AANMELDEN / BETALEN
Meldt u uiterlijk 15 OKTOBER aan bij de secretaris, Annemarie Jagers, via secretaris Las Lanzas.
En maak de kosten voor de lezing (€ 4,00 voor leden, € 5,00 voor introducés) over aan de
penningmeester: NL84 INGB 0002 6479 66 ten name van Las Lanzas en vermeld bij mededelingen:
Gaudí en het aantal deelnemers en introducés.
LET OP: Met een Museumjaarkaart heeft u gratis entree. De VIP-kaart van de Bank-Giroloterij is niet
geldig. Zonder museumjaarkaart zijn de entreekosten voor het museum € 15,00 per persoon. De
kosten die u aan Las Lanzas betaalt, zijn een bijdrage in de kosten van de lezing.
Introducés zijn van harte welkom!
DAGPLAN 19 oktober
Het museum is goed bereikbaar per trein en een korte rit met de stadsbus.
Met de intercity-direct (trein met toeslag) bent u in 71 minuten vanuit Breda op het station Amsterdam
Centraal. Dan loopt u naar uitgang IJ-zijde en via de voetgangerstunnel vindt u op het Stationsplein
rechts de halte van bus 22 (richting Sloterdijk) vlak bij de kade van het IJ. Uitstappen bij halte
Spaandammerstraat. Loop de Hembrugstraat in, de derde staat links is de Oostzaanstraat. Linksaf
tot nummer 45. Daar staan vlaggen van Museum Het Schip bij de ingang. Let op: er zijn
bouwwerkzaamheden in deze wijk; de route kan wijzigen. Deelnemers ontvangen kort voor 19
oktober een e-mail met actuele informatie over het traject.
Om 13.45 uur verwachten wij de deelnemers in de hal van het museum bij de ticketbalie. U checkt
zelf in met uw museumkaart of betaalt de entreekosten.
Om 14.00 uur begint de lezing over het thema van de tentoonstelling door een staflid van het
museum. Deze lezing duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop kunt u de tentoonstelling gaan bekijken
en verder rondkijken in het museum.
Samen reizen met het openbaar vervoer?
12.15 uur
NS-station Breda – spoor 7 – intercity-direct naar Amsterdam Centraal
13.21 uur
Aankomst Amsterdam Centraal
Treinreizigers: raadpleeg voor vertrek de website van de NS (www.ns.nl) en voor de bus de website
www.9292.nl.
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