Nieuwsbrief Purmerends Museum - Oktober
17 oktober - WORKSHOP PLATEELSCHILDEREN
De collectie Purmerends Jugendstil Aardewerk (1895-1907) heeft prachtige
vazen, maar ook schalen, tableaus en beeldjes. De decoraties variëren van
bloemmotieven naar voorbeeld van o.m. Etude de la Plante van M.P. Verneuil
tot strakke geometrische motieven uit de zakelijke richting binnen de
Nederlandse Jugendstil.

U kunt zich nu aanmelden voor een inspirerende workshop plateelschilderen
gegeven door beeldend kunstenaar Jolanda Hartog.
Wanneer zaterdag 17 oktober 2015
Tijdstip

1 3.00-16.00 uur

Waar

Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend

Kosten

 30,- inclusief entree museum en koffie/thee

Aan het begin van de workshop
bekijkt u samen met Jolanda de
aardewerkcollectie van het Purmerends Museum en krijgt u uitleg over het
procedé. Vervolgens gaat u zelf aan de slag.

U maakt eerst een ontwerp. Dit kan uit de vrije hand, met behulp van
sjablonen, aan de hand van (zelf meegenomen) voorbeelden of u laat zich
inspireren door de stukken uit het museum.
Met onderglazuur wordt het ontwerp vervolgens op de tegel geschilderd.
Jolanda zal de tegels glazuren en bakken in een keramiek oven. De tegels
kunnen later afgehaald worden in het museum.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via info@purmerendsmuseum.nl of via 0299-472718
Voorwaarden: Minimaal aantal deelnemers is 8. Maximaal 12. Betaling
geschiedt vooraf. Drie dagen voor aanvang van de workshop ontvangt u bericht
of de cursus doorgaat. Bij geen doorgang ontvangt u uw deelnamekosten
retour.

28 oktober - TAXATIEDAG KUNST & CURIOSA
Gratis taxatie
Het Purmerends Museum organiseert op 28 oktober een taxatiedag voor uw
Kunst & Curiosa. De taxaties worden uitgevoerd door taxateurs die zijn
aangelsoten bij de Federatie TVM, branchevereniging voor taxateurs,
makelaars en veilinghouders in onroerende zaken.

Locatie: Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend, 0299-472718
Tijdstip: 12.00 uur tot 16.00 uur
LET OP! Er wordt gewerkt in vier blokken van één uur:
12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00 uur.
U kunt twee dagen voor aanvang telefonisch een nummer bij het museum
reserveren in één van de tijdblokken: 0299-472718.

7 november - WORKSHOP KLEINE BOEKJES

Papier is één van de meest veelzijdige materialen om mee te werken. In deze
workshop kunnen een aantal kleine boekjes worden gemaakt die als basis
kunnen dienen voor een klein maar persoonlijk geschenk. Wat dacht u van een
leporello-boekje voor fotos, een harmonicaboekje voor spreuken of gedichtjes
of misschien een tandenstoker boekje voor tekeningen. De mogelijkheden
worden slechts beperkt door uw eigen fantasie.
U kunt zich aanmelden voor deze creatieve workshop, gegeven door boekbinder
Cindy Rodermond-Snabilié.
Wanneer zaterdag 7 november 2015
Tijdstip

1 3.00-16.00 uur

Waar

Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend

Kosten

 22,- inclusief koffie/thee

Iedereen begint met het maken van een vouwboekje gemaakt uit één lange
strook papier. De beschikbare modellen worden kort besproken en u maakt een
keuze waarmee u wilt beginnen.
Hoeveel boekjes u maakt is afhankelijk van uw eigen snelheid en vaardigheid.
Van elk model dat u tijdens de workshop maakt, krijgt u het materiaal en een
duidelijke beschrijving om thuis eventueel meerdere boekjes te maken. Aan de
hand van de beschrijving kunt u zelf aan de slag waarbij hulp gevraagd kan
worden als iets niet duidelijk is, of als u niet verder komt.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via info@purmerendsmuseum.nl of via 0299-472718
Voorwaarden: Minimaal aantal deelnemers is 5. Maximaal 12. Betaling geschiedt
vooraf. Drie dagen voor aanvang van de workshop ontvangt u bericht of de cursus
doorgaat. Bij geen doorgang ontvangt u uw deelnamekosten retour.

oktober en november - CULTUURSNUFFELMENU
5 Oktober is het Cultuursnuffelmenu voor de groepen 3 en 4 gestart.
Het thema is: ER WAS EENS

Tijdens het cultuursnuffelmenu maken de kinderen spelenderwijs kennis met
enkele van deze verhalen en daarmee de collectie van het museum en de
geschiedenis van Purmerend.
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.
Er was eens een boer met een paardDe 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?
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? Laat dat maar aan de kinderen over!
De kinderen worden verdeeld in drie groepen die rouleren. Bij de opdrachten gaat
het om goed kijken, luisteren, zoeken en taalvaardigheid. De fantasie wordt volop
aangesproken evenals de motoriek.

Wij vinden 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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