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 & Prinsenhof  

presenteren  

 

Vorstelijke borrel en sprankelende lezing 
 

• Korte, vlotte en sprankelende lezingen (met de typische glimlach en knipoog die u 

van Uit de Kunst, Saskia Goddijn mag verwachten)  
 

• Om op een bijzondere, culturele en ontspannen manier het weekend in te luiden   

 
• Over een actueel of op wat voor manier dan ook relevant kunsthistorisch 

onderwerp of motief  
 

• Op een van de meest sfeervolle en tot de verbeelding sprekende locaties die we in 

Groningen kennen: Prinsenhof! 
 

• Onder het genot van enkele hapjes en drankjes 
 

• Op een vaste dag: vrijdagmiddag, een keer in de maand  

 
• Duur lezing: max. 45 minuten  

 
• Tijdstip lezing: 16.45 – +- 17.30 uur  

 
 

Eerste vorstelijke borrel en sprankelende lezing:  

 
 

High Society 

18 mei 2018 
16.45 uur  
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High society in Prinsenhof 

Vorstelijke borrel en sprankelende lezing 
   
Het zal u niet ontgaan zijn: Marten & Oopjen van Rembrandt logeren in het Rijksmuseum in 

Amsterdam! Het schilderij betovert iedere bezoeker van de tentoonstelling High Society. Echter, Marten 

en Oopjen zijn niet alleen! Ze hebben gasten meegebracht: de High Society van weleer, in vol ornaat 

geportretteerd door wereldberoemde schilders die wisten wat ze deden.  

 

Over die portretten gaat deze korte en sprankelende lezing van kunsthistoricus Saskia 

Goddijn van Uit de Kunst die u onder het genot van enkele hapjes en drankjes in Prinsenhof 

kunt bijwonen.  

 

                    
 

Bezocht u de tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum? Gaat u op de valreep nog op bezoek bij 

de heren en dames? Of lukt dat niet, maar heeft u zin in een kleurrijk verhaal over kunst?  

U bent van harte welkom om (nader) kennis te komen maken met een aantal prachtige portretten!  

 

U hoeft van kunsthistoricus Saskia Goddijn geen ellenlange verhalen te verwachten over mensen die u 

toch niet kent. Het wordt een verhaal over details die u misschien al opmerkte of die u nu juist en helaas 

ontgaan zijn. Details die je hoe dan ook wilt zien en weerzien. Een verhaal dus, over strikjes, plooitjes, 

ruitjes, en kantwerk, over braguetten, vlooienbontjes, mooie groene ogen, maar vooral: over 

vele tinten zwart, grijs, rood en verfklodders.  

 

Een paar portretten bekijken we nader: een sensueel kleurexperiment van John Singer Sargent, 

Boldini’s portret van de extravagante markiezin Luisa Casati en haar windhond en (vooral het voetje 

van) Anna de Noailles, geportretteerd door Kees van Dongen.  
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Uit de Kunst & de High society in Prinsenhof 
 

Vorstelijke borrel en sprankelende lezing 
   
Organisatie & spreekster:  Uit de Kunst, drs. Saskia Goddijn  
Locatie:    Prinsenhof 

Martinikerkhof 23 
  9712 JH Groningen 

 
Datum:    Vrijdag 18 mei 2018  
 
Tijdstip:    16.45 – max. 17.30 uur  
 
Versnaperingen:  We brengen een toost uit op de High Society met een glas Cava, daarna volgt de 

lezing onder het genot van enkele hapjes en nog een drankje (bier, fris of huiswijn)  

   
Prijs:     € 22,50 (incl. btw)  

inclusief enkele hapjes en drankjes (zie hierboven) 
Prijs exclusief btw: € 18,60  
btw 21%, totaal btw: € 3,90  

    Te betalen, incl. btw: € 22,50  

 
Aanmelding:    Mail volgende aan Uit de Kunst:  

Ja, ik maak graag deel uit van de High Society in Prinsenhof Groningen op 

18 mei!  
Naam:  
E-mailadres:   
Telefoonnummer:  

Mail naar: saskiagoddijn@gmail.com  

Aanmelding mogelijk tot: 7 mei 2018   
 
Betaling:     Maak het bedrag à € 22,50 incl. btw over op bankrekeningnummer (iban)  

NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN te Groningen, o.v.v. Prins1805  
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Praktische zaken 
 

AANMELDING 
 
De uiterlijke inschrijfdatum voor de lezing is: 7 mei 2018 

Let op: activiteiten van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en betalen 
vergroot de kans op plaatsing! 

 
U kunt meerdere personen voor deze lezing opgeven 
Vergeet niet het aantal personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-

mailadres en telefoonnummer).   
 

GEEN BERICHT IS GOED BERICHT  
 
Na de bevestiging van aanmelding ontvangt u geen bericht:  

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van aanmelding. Over het doorgaan van de lezing 
sturen we geen apart bericht: geen bericht is dus altijd goed bericht! 

 
ONVERHOOPTE ANNULERING 
 
Annulering uwerzijds  
Na de uiterlijke inschrijfdatum (7 mei 2018) heeft u bij annulering uwerzijds geen recht meer 
op restitutie. U kunt zich bij onverhoopte afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen. 

 
Annulering door Uit de Kunst  
Mocht de lezing door Uit de Kunst onverhoopt geannuleerd moeten worden, ontvangt u  daar 

z.s.m. en uiterlijk een week voor aanvang van de lezing bericht van en wordt het betaalde 
bedrag z.s.m. teruggestort.  

Mocht de lezing op het laatste moment om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan 
(bijvoorbeeld wegens ziekte van de spreekster), ontvangt u z.s.m. een e-mailbericht. Er wordt 

een inhaal-lezing aangeboden of u kiest voor restitutie van het betaalde bedrag.    
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