Kunstborrel
In Prinsenhof Groningen
Caravaggio, Utrechts caravaggisme en vieze voetzolen

Vrijdag 1 februari 2019

Nu (en tot en met 24 maart) in het Centraal Museum in Utrecht: Utrecht, Caravaggio en Europa,
een tentoonstelling die – letterlijk en figuurlijk – nieuw licht moet werpen op de Utrechtse
navolging van barokkunstenaar Caravaggio.
Kunsthistoricus en Caravaggio-fan Saskia Goddijn vertelt u graag meer over in een vlot en
beeldend verhaal.
Het wordt een verhaal over de temperamentvolle kunstenaar Caravaggio die met zijn diepe
duisternissen en sturend en metaforisch licht de kunstwereld op zijn grondvesten zou doen
schudden, over nieuws- en leergierige Utrechtse kunstenaars, maar vooral: een verhaal over
vieze voetzolen, nagels met rouwranden, zwetende oksels, een lelijk kind, vrolijke en angstige
tepels.
En u krijgt er nog een lekker hapje en drankje bij ook!

Kunstborrel Caravaggio, Utrechts caravaggisme en vieze voetzolen
Prinsenhof Groningen
vrijdag 1 februari 2019
16.45 – 17.30 uur
Prijs per persoon: € 22,50 incl. btw
Prijs inclusief vlot kunstverhaal (45 minuten) en enkele hapjes en drankjes

Aanmelding
•
•

via (link) ************
of mail:
Ja, ik kom/ wij komen graag naar de Kunstborrel in Prinsenhof Groningen, vrijdag 1
februari 2019 voor de prijs van € 22,50 incl. btw per persoon en ga/ gaan akkoord met
de voorwaarden (zie hieronder)
Aantal personen:
E-mailadres:

Betaling
Maak het bedrag à € 22,50 per persoon vóór 1 februari 2019 over op bankrekeningnummer
(iban) NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN te Groningen, o.v.v. CAR19

Voorwaarden

Onverhoopte annulering uwerzijds
Na aanmelding heb je je verplicht aan deze activiteit: na inschrijving bedragen de
annuleringskosten 100 %. Je kunt je 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, ontvang je
z.s.m. bericht van en wordt het betaalde bedrag per ommegaande teruggestort. Mocht de
kunstborrel op het laatste moment om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan, ontvang je
z.s.m. een e-mailbericht/ telefonisch bericht. Ook in dat geval wordt het betaalde bedrag
uiteraard z.s.m. teruggestort.

~ drs. Saskia K. Goddijn

~ KvK: 61903914 – btw:

107047676B01

