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Het Zilvermuseum wordt  " gerestyled " tot BOUDOIR

Graag attenderen wij u alvast op de nieuwe tentoonstelling Boudoir en de opening van

deze tentoonstelling op 26 maart om 17.00 uur. (U kunt de lopende tentoonstelling Dynasty

nog tot 8 maart bezoeken). Eén van de bekendste gebruiksters van een boudoir was

Madame de Pompadour (1721-1764), uiteindelijk een van de machtigste en invloedrijkste
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vrouwen die Frankrijk heeft gekend. Niet alleen vanwege haar minnaar Lodewijk XV maar

vooral vanwege haar verschijning, haar garderobe en make-up. In de expositie wordt

Madame de Pompadour verbonden met de beautyvloggers van vandaag: wat is er

veranderd? En wat niet? We gaan het beleven!

Afsluiting jubileumjaar
Op zaterdag 4 april wordt om 14.00 uur door Gemke Jager (oud directeur van het

Zilvermuseum) een inspirerende lezing gegeven over zilver waarbij ook terug wordt

gekeken op 25 jaar Zilvervrienden. Het geheel wordt omlijst met een ‘high tea’ en na de

pauze zullen wij onder leiding van Marcel Teheux (directeur van het Zilvermuseum) de

tentoonstelling Boudoir bezoeken.

U bent welkom vanaf 13.30 uur in de Zilverlounge van het Zilvermuseum.

Aanmelden kan:

Per e-mail naar vrienden@zilvermuseum.nl

Telefonisch bij Rein de Lange (bestuurslid) 0182-617088

Voor vrienden van de Vriendenkring is deze bijeenkomst gratis, introducees betalen € 7,50

en tevens de toegangsprijs tot het museum. (Voor de toegang tot het museum kunnen

introducees gebruik maken van de Museum- of Rembrandtkaart)

Terugblik en verantwoording

Het jaarverslag verslag.van de Vrienden over 2019 vindt u op de website van de Vrienden

alsmede ook het financiële verslag.

Als u een papieren versie van deze informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met

de penningmeester Ko Sinke 06-14887243.

Speciaal welkom aan de vrijwilligers van het Zilvermuseum
 

Uiteraard heten wij altijd graag iedere nieuwe Vriend van de Vriendenkring van harte

welkom. Nu echter een extra hartelijk welkom voor de vrijwilligers van het museum die

gekozen hebben om dit jaar ook Vriend te worden van de Vriendenkring. Op de

nieuwjaarsborrel van de vrijwilligers van het Zilvermuseum op 24 januari heeft het bestuur

van het museum aan iedere vrijwilliger het ‘lidmaatschap’ van de Vriendenkring

aangeboden. Uiteraard is het aan iedere vrijwilliger zelf om hiervan gebruik te maken. De

kosten van dit mooie gebaar worden door het museum gedragen. Tot nu toe hebben zich

in januari 18 vrijwilligers aangemeld, waarmee wij op dit moment groeien naar

229 Vrienden.
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