&
Oranje Hotel Leeuwarden
Kunst, koffie en koek
Black Friday: de zwarte jurk in de kunst
Zaterdag 3 november in Oranje Hotel, Leeuwarden

Uit de Kunst kijkt vooruit: 23 november is het weer Black Friday, de koopwoede breekt los!
Zouden er weer veel “little black dresses” verkocht worden?
In dit sprankelende verhaal, dat u onder het genot van een kopje koffie (of thee) en heerlijke
koek kunt bijwonen, brengt kunsthistoricus Saskia Goddijn twee fenomenen bij elkaar: het
gegeven zwart en het fenomeen jurk. Het wordt een verhaal over kuise soberheid, poëtische
referentie, rouw en schandaal en uiteindelijk: the little black dress: een eenvoudige, elegante
“must-have”. Natuurlijk blijven Queen Victoria, de moeder van Whistler, “Coco”, Dior, Madame
X, Audrey Hepburn, maar ook het “allerzwartste zwart” van Anish Kapoor niet onbesproken.

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

Luister onder het genot van koffie en koek in het karakteristieke Oranje Hotel naar een
verrassend verhaal over het meest diepe en meest lichtzinnige zwart.

Uit de Kunst & de zwarte jurk in Oranje Hotel
Kunst, koffie en koek
Organisatie & spreekster:

Uit de Kunst, drs. Saskia Goddijn

Locatie:

Oranje Hotel Leeuwarden
Stationsweg 4
8911 AG Leeuwarden

Datum:

Zaterdag 3 november 2018

Tijdstip:

10.30 – 11.45 uur

Versnaperingen:

We starten om 10.30 met koffie (of thee), koek en de kunst!

Prijs:

€ 26,50 (incl. btw)
voor kunstverhaal, koffie (of thee) met welkomstkoekje en
heerlijke (oranje-)koek
Prijs exclusief btw: € 21,90
btw 21%, totaal btw: € 4,60
Te betalen, incl. btw: € 26,50

Aanmelding:

klik hier

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

Praktische zaken
AANMELDING
De uiterlijke inschrijfdatum is 6 oktober 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 Kunst, koffie en koek opgeven: vergeet niet het
aantal personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-mailadres en
telefoonnummer).

BETALING
Maak het bedrag s.v.p. over op bankrekeningnummer (iban)
NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN TE GRONINGEN
Maak het bedrag alstublieft over onder correcte vermelding: OL-ZWART18
U komt op de definitieve deelnemerslijst zodra de betaling voldaan is
Het is niet mogelijk om te wachten met betaling tot na 6 oktober 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 Kunst, koffie
en koek sturen we geen apart bericht: geen bericht is dus altijd goed bericht!

ONVERHOOPTE ANNULERING
Uwerzijds
Na de uiterlijke inschrijfdatum (6 oktober 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 Kunst, koffie en koek door Uit de Kunst onverhoopt geannuleerd moeten worden,
ontvangt u daar z.s.m. en uiterlijk een week voor aanvang van Kunst, koffie en koek
bericht van en wordt het betaalde bedrag z.s.m. teruggestort.
Mocht Kunst, koffie en koek op het laatste moment om onvoorziene redenen niet door
kunnen gaan (bijvoorbeeld wegens ziekte van de spreekster), ontvangt u z.s.m. een emailbericht. Er wordt een inhaal-lezing aangeboden of u kiest voor restitutie van het
betaalde bedrag.
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