Nieuwsbrief Purmerends Museum - September
10 september - Lezing over Mart Stam door Stef Jacobs
Stef Jacobs geeft op donderdag 10 september om 20.00 uur een lezing over Mart
Stam (1899-1986). Jacobs promoveert eind 2015 op zijn proefschrift "Mart Stam.
Dichter van Staal en Glas". De lezing - in het Purmerends Museum - wordt
gegeven in het kader van de Open Monumentendag op 12 september .
In zijn lezing zal Stef Jacobs extra nadruk leggen op de Purmerendse tijd van
Mart Stam.
Toegang: gratis
Aanmelden via: info@purmerendsmuseum.nl
Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20
Inloop vanaf 19.30 uur

Mart Stam werd op 5 augustus 1899 in Purmerend geboren. In de jaren 20-30
van de vorige eeuw groeide hij uit tot een bekend architect en theoreticus van het
Nieuwe Bouwen. Een principieel man ook en een communist. De moeilijke
omstandigheden waarin grote delen van de bevolking leefden, droegen bij tot zijn
sociaal engagement. Zijn woningen voor de laagstbetaalden waren
vernieuwend. Stam werd ook gezien als een vernieuwer in interieur- en
industrieelontwerpen. Functionalisme en minimalisme stonden altijd voorop en
zijn beroemde achterpoot loze stoel was wereldwijd de eerste.

12 september - Open Monumentendag KUNST & AMBACHT
Activiteiten in het Purmerends Museum
zaterdag 12 september 2015
Museum geopend 10.00-17.00 uur
Toegang: gratis
Activiteit 1: 13.00-16.00 uur: BOEKBINDEN EN GLAS GRAVEREN
Cindy Rodermond, demonstraties boekbinden en glas graveren. Iedere bezoeker
kan zelf een boekje maken, leuk voor jong en oud. En neem het boekje mee langs
de andere activiteiten.
Neem ook een glas mee van thuis, Cindy graveert gratis je naam!

Activiteit 2: 13.00-16.00 uur: PLATEELSCHILDEREN
Jolanda Hartog, demonstraties plateelschilderen
Iedere bezoeker kan een ontwerpje maken voor een vaas. Dit kun je toevoegen
aan het boekje. Wil je weten hoe het is om plateel te schilderen? Schilder dan
mee aan het grote bord.

Activiteit 3: 13.00-16.00 uur: CALLIGRAFEREN
Een letter ontwerpen en kalligraferen? Dat deed grafisch ontwerper Jac. Jongert
ook. Probeer het vooral en voeg het toe aan je boekje.
Activiteit 4: 13.00-16.00 uur: KOEKJES
De ambachtelijke speculaasbakker werkte met speciale speculaasplanken. Het
museum heeft een paar mooie planken in de collectie. Wat maakt de koekjes zo
lekker?
Kijk voor meer activiteiten in Purmerend op

http://www.openmonumentendag.nl/gemeente/purmerend

19 september - Uitdag voor jong en oud in het Purmerends Museum
Activiteiten in het Purmerends Museum
zaterdag 19 september 2015
Museum geopend 13.00-17.00 uur
Toegang: gratis
Op 19 september zijn er in het Purmerends Museum activiteiten in het teken
van....
ER WAS EENS want zo begint natuurlijk elk mooi verhaal.
Maak een spelenderwijs kennis met enkele verhalen. Leuk voor u en de kinderen.
Activiteit 1: 13.00-16.00 uur
Er was eens een heel mooi kasteel De kinderen maken hier kennis met Slot
Purmersteijn. Daar wonen deftige mensen, maar ze zijn wel een beetje
vergeetachtig. De kinderen helpen hen met behulp van keitjes hun avonturen te
herinneren.
Activiteit 2: 13.00-16.00 uur
Er was eens een boer met een paard De kinderen maken kennis met de lange
geschiedenis van de veemarkt en bekijken samen filmbeelden met dieren op de
markt. En dat paard, hoe zou het daarmee aflopen?

Activiteit 3: 13.00-16.00 uur
Er was eens een Hé, wat is dat nou voor raar ding? De kinderen maken kennis
met verschillende voorwerpen van lang geleden. Wat zou daar voor verhaal bij
horen?

U ontvangt onze Nieuwsbrief waarschijnlijk voor de eerste keer. Wij zouden het
leuk vinden wanneer u deze digitale brief met nieuwtjes, wetenswaardigheden,
activiteiten, tentoonstellingen ed. over het Purmerends Museum wilt blijven
ontvangen. U hoeft dan geen actie te ondernemen.

Wilt u de Nieuwbrief liever niet ontvangen, dan kunt u zich onderaan de brief met
één klik uitschrijven.
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