
 

& Prinsenhof 

Vorstelijke borrel en sprankelend verhaal 

 
De regen is een (artistieke) zegen  

Vrijdag 5 oktober in Prinsenhof, Groningen 
 
 

 
 



 

Regen 

Het komt met bakken uit de hemel…De hemel kleurt mystiek grijs, straten spoelen schoon, 

boomkruinen leunen vervaarlijk laag over de weg, koetsen snellen voorbij, dames tillen hun 
rokken op, straatlantarens glinsteren mat achter het regengordijn, een enkel herfstblaadje zorgt 
voor een kleurrijke voetnoot…Dat levert prachtige kunstwerken op zoals die van bijvoorbeeld  

Childe Hassam, Hiroshige en Gustave Caillebotte.  René Magritte liet het mannen regen, Olafur 
Eliasson maakte een venster waarachter het permanent regent en eigentijdse kunstenaars, - die 

maken er ook wat van!  
 
Luister hoog en droog onder het genot van een hapje en een drankje in het sfeervolle Prinsenhof 

naar een verrassend vrolijk verhaal over regen in de kunst.  
 

 

Uit de Kunst & Regen in Prinsenhof 
 

Vorstelijke borrel en sprankelend verhaal  
   

Organisatie & spreekster:  Uit de Kunst, drs. Saskia Goddijn 
  

Locatie:     Prinsenhof 
Martinikerkhof 23 

9712 JH Groningen 
 
Datum:     Vrijdag 5 oktober 2018  

 
Tijdstip:     16.45 – 17.45 uur  

 
Versnaperingen:  We starten om 16.45 uur! We toosten eerst op de regen. Meteen 

daarna begint het sprankelende verhaal dat u onder het genot 
van enkele hapjes en nog een drankje (bier, fris of huiswijn) kunt 
bijwonen.    

   
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:    klik hier  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

~ drs. Saskia K. Goddijn 
www.uitdekunst.nu ~ info@uitdekunst.nu 

KvK: 61903914 – btw: 107047676 
 

mailto:info@uitdekunst.nu


 

Praktische zaken 
 

AANMELDING 
 

 De uiterlijke inschrijfdatum is 7 september 2018  
 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 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: REGEN18 
 U komt op de definitieve deelnemerslijst zodra de betaling voldaan is 
 Het is niet mogelijk om te wachten met betaling tot na 7 september 2018 

 

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 (7 september 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 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 
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