& Prinsenhof
Vorstelijke borrel en sprankelend verhaal

•

Vlot, sprankelend verhaal met de typische glimlach en knipoog die u van Uit de Kunst,
Saskia Goddijn mag verwachten

•

Onder het genot van enkele fijne hapjes en drankjes

•

Om het weekend cultureel en feestelijk ontspannen in te luiden

•

Op een van de meest sfeervolle en tot de verbeelding sprekende locaties die we in
Groningen kennen: Prinsenhof!

•

Op een vaste dag: de eerste vrijdag van de maand (wijzigingen in verband met vakanties
of feestdagen voorbehouden)

•

Start borrel en verhaal: 16.45 uur. Duur sprankelend verhaal: max. 45 minuten

•

Prijs: 22,50 per persoon, inclusief sprankelend verhaal, twee drankjes en hapjes

Programma 2018
• Vrijdag 5 oktober
Regen is een zegen
Een kleurrijk verhaal over regen in de kunst
Uiterlijke inschrijfdatum: 7 september
• Vrijdag 2 november
Black Friday: de zwarte jurk
Een lichtzinnig verhaal over zwarte jurken in de kunst
Uiterlijke inschrijfdatum: 5 oktober
• Vrijdag 7 december
GLAS!
Uit de Kunst heft met u het glas op glaskunst van kunstenaar Dale
Chihuly, te zien in het Groninger Museum van 8 december 2018 t/m 5
mei 2019
Uiterlijke inschrijfdatum: 2 november

Verwacht in 2019
•
•
•
•

Januari: Frans Hals en de modernen
Februari: Caravaggio en de caravaggisten
Maart: Merk-waardige vrouwen en Femmes Fatales
April: Ha, ha! Humor in de Kunst

Praktische zaken
AANMELDING
De uiterlijke inschrijfdatum is de laatste vrijdag in de maand voorafgaand aan de
kunstborrel (zie programmatekst specifieke kunstborrel)
Let op: activiteiten van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en
betalen vergroot de kans op plaatsing!
U kunt zich niet telefonisch/ mondeling opgeven
Vul bij aanmelding alstublieft alle gevraagde gegevens in
U kunt meerdere personen voor deze kunstborrel opgeven: vergeet niet het aantal
personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-mailadres en
telefoonnummer).

BETALING
Maak het bedrag alstublieft over onder correcte vermelding (zie programmatekst
specifieke kunstborrel)
U komt op de definitieve deelnemerslijst zodra de betaling voldaan is
Het is niet mogelijk om te wachten met betaling tot na de uiterlijke inschrijfdatum

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
kunstborrel sturen we geen apart bericht: geen bericht is dus altijd goed bericht!

ONVERHOOPTE ANNULERING
Uwerzijds
Na de uiterlijke inschrijfdatum 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 kunstborrel door Uit de Kunst onverhoopt geannuleerd moeten worden, ontvangt
u daar z.s.m. en uiterlijk een week voor aanvang van de kunstborrel bericht van en wordt
het betaalde bedrag z.s.m. teruggestort.
Mocht de kunstborrel 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.

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ info@uitdekunst.nu
KvK: 61903914 – btw: 107047676

