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Jubileumbijeenkomst op 7 september 2019

Wij hebben samenwerking gezocht met de Stichting die het Oude Havenconcert
organiseert en ook hebben wij een bijzondere spreker gevonden in de heer Jaap Kamp,
(mede)auteur van het boek Koninklijke reiskistjes, ‘vorsten op reis’. Jaap Kamp zal
vertellen over de passie van het echtpaar Kamp bij het verzamelen van reisnecessaires.
In het bijzonder zal hij ook een toelichting geven op het 14delige Delfts zilveren toiletstel,
met koffer en spiegel bijna alles met jaarletter Z (1705), uit de collectie Six.



19.00 uur     
Ontvangst in het Zilvermuseum met koffie, thee en gebak.  

19.30 - 20.30 uur   
Inleiding van Jaap Kamp over reisnecessaires en speciaal het zilveren toiletstel  dat
sinds 1784 in het bezit is van de familie Six en ook aanwezig is in het Zilvermuseum.

20.45 uur     
Vertrek naar de gereserveerde plaatsen aan de Oude Haven.

21.00 uur     
Aanvang Oude Havenconcert.

U zit gezellig onder de mooi verlichte kastanjebomen op de stoeltjes langs de Oude
Haven. De sfeer is ongekend!
Wie komen er dit jaar?

Het Barok Ensemble ‘Brisk’ verrast vanavond met bekende én onbekende
blaasinstrumenten.
Het Rubens Consort vertolkt meesterwerken uit alle eeuwen van de
muziekgeschiedenis.
En terug van weggeweest: het ‘Oude Haven Gitaarorkest’. Zes, maar misschien
zelfs acht gitaristen verspreiden hun virtuositeit over de feeëriek verlichte Oude
Haven.

Circa 22.30 uur   

Einde Oude Havenconcert met afsluiting gezellig samenzijn op het  Kazerneplein en/of in
het Zilvermuseum, inclusief 2 drankjes.



Graag willen wij onze Vrienden de gelegenheid bieden om een introducee kennis te laten
maken met de activiteiten van de Vrienden. Wij hebben maximaal 90 plekken
gereserveerd voor deze lezing in combinatie met het Oude Havenconcert. De Rabobank
Utrechtse Waarden zal ook een sponsorbijdrage aan dit programma leveren.

Ondanks de vele aanmeldingen is er nog ruimte voor meer vrienden en introducees om
te genieten van deze bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden met maximaal 1 introducee, door een bericht te sturen naar
vrienden@zilvermuseum.nl, met opgave van het aantal personen of telefonisch bij Rein
de Lange (bestuurslid van de Vriendenkring) 0182-617088.
Voor deze activiteit geldt: opgeven = komen en vol = vol.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit evenement.

Uitreiking videoprijs 2019

Studenten van de opleiding goud- of
zilversmeden aan de Vakschool ronden
hun opleiding af met een proeve van
bekwaamheid: het Meesterstuk. Dit
eindexamenwerk wordt jaarlijks na de
zomer in het Zilvermuseum geëxposeerd.

De Vriendenkring organiseert jaarlijks een
wedstrijd voor de meest aansprekende
“making of” video van de Meesterstukken.
Het doel van de prijs, de voorwaarden
voor deelname en de wijze van jurering
zijn vastgelegd in een protocol.
De winnaar mag voor € 500 aan
edelstenen uitzoeken bij de edelstenen
groothandel BirGem in Schoonhoven. De
prijs is mogelijk gemaakt door BirGem en
de Vriendenkring.

De jury bestond uit Wendy van Buren, Huub Rogier en Guido van Hassel, allen
betrokken bij de Vakschool, Bir Muste (BirGem) en de voorzitter van de Vriendenkring.
De jury was unaniem over de winnaar en vond dat Mara zichzelf én het sieraad op een
goede manier in de schijnwerpers zet. De gesproken uitleg maakt het persoonlijk en
origineel. Mara brengt nieuwe en oude technieken goed in beeld met een duidelijke
opbouw, alle fases zijn goed te zien. Doordat ze zichzelf presenteert met de sieraden is
een prachtig persoonlijk beeld ontstaan in het eindshot.
De prijs werd op 11 juli 2019 uitgereikt door Rein de Lange , bestuurslid van de
Vriendenkring

Kijk op www.zilvermuseum.com voor de volledige en actuele informatie van het Nederlands
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