
 

 

 

Kunstborrel Frans Hals & de Modernen 11 januari 2019  

Kunstexcursie Frans Hals & de Modernen 19 januari 2019 

 

 
 
 

Frans Hals en de Modernen in Haarlem  
 
Eindelijk (!) worden de fenomenale, moderne, zeventiende-eeuwse schilderijen van Hals 

gepareerd met modern werk van zijn aanbidders uit de negentiende eeuw! Een inzichtelijke 
tentoonstelling die laat zien hoe groot de invloed van Frans Hals op “de modernen” was en hoe 

modern die Frans Hals nu eigenlijk was. 
 
 

Uit de Kunst gaat er 19 januari naar toe!  
 

Ga je mee? Dan is de kunstborrel in Prinsenhof Groningen 

over Frans Hals en de Modernen op 11 januari 2019 gratis!  
 
Organisatie: Uit de Kunst in samenwerking met Dalstra Reizen in Surhuisterveen. Dalstra Reizen is aangesloten bij ANVR, SGR, 
Calamiteitenfonds en Keurmerk Touringcarbedrijf. Zie ook www.dalstra.nl 
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Frans Hals: losbandige dronkaard, een flierefluitende Frans die lelijke malle Babbe’s, ordinaire 

rondborstige zigeunerinnen, brutale snotneusjes, frivole dandy’s, blozende - al dan niet 
aangeschoten - gul lachende cavaliers en zelfvoldane burgers schilderde. Zó uit de losse pols, 
kleurkloddertje hier, veegje daar, onbekommerd, vaak zonder enige serieuze overweging vooraf 

met betrekking tot pose van de zitter of de compositie… 
 

Tenminste, zo dacht men er, na zijn dood in 1666, bijna twee eeuwen lang over.  
 
Het moest tot ver in de negentiende eeuw duren voordat men het zag: de verrassend levendige, 

nonchalante toets, het heerlijke ruwe en rauwe, en de – bij nader inzien uitgekiende – 
spontaniteit: Frans Hals was moedig modern!   

 

    
Robert Henri, De lachende jongen , 1910, 61 x 50.8 cm., Birmingham Museum of Art & 

Frans Hals, De vissersjongen, 61 x 74 cm., Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen 
 
 
 
 

 
Moderne kunstenaars zoals Manet, Max Lieberman, John Singer Sargent, Robert Henri en van 

Gogh aanbaden Frans Hals en lieten zich in hoge mate inspireren door deze moderne, 
zeventiende-eeuwse virtuoos.  
 

Van Gogh noteerde: “Wat een genot om zo een Frans Hals te zien, wat is ’t heel iets anders dan 
de schilderijen – er zijn er zóó veel – waar zorgvuldig alles op dezelfde wijze is gladgestreken.” 

 
Hef het glas op die moderne Frans Hals in Prinsenhof Groningen en ga mee op kunstexcursie 
naar Haarlem!  
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Kunstborrel Frans Hals en de Modernen  

Prinsenhof Groningen 

vrijdag 11 januari 2019 

16.45 – 17.30 uur  
Een vlotte, feestelijke inleiding over de moderne Frans Hals en de moderne kunstenaars van de 

19e eeuw die hem aanbaden, voor deelnemers aan de kunstexcursie naar Haarlem gratis te 
beluisteren onder het genot van een hapje en een drankje in Prinsenhof Groningen 

 

Prijs per persoon:  

• Gratis voor deelnemers aan de kunstexcursie naar Haarlem 

• € 22,50 incl. btw voor wie niet deelneemt aan de kunstexcursie naar Haarlem  

 

Prijs kunstborrel inclusief:  

• Vlot kunstverhaal over Frans Hals en de Modernen   

• Onder het genot van enkele hapjes en drankjes in Prinsenhof Groningen  

  

Kunstexcursie Frans Hals en de Modernen  

Zaterdag 19 januari 2019  

Per touringcar naar Frans Hals Museum in Haarlem  
 

Prijs per persoon: € 80,00   

 

Prijs kunstexcursie inclusief:  

• Gratis deelname aan Kunstborrel vrijdag 11 januari 2019 in Prinsenhof 
Groningen (ter waarde van € 22,50 per persoon)   

• Excursie per touringcar van Dalstra Reizen zaterdag 19 januari 2019 
• Vanaf Groningen/ Haren/ Drachten/ Heerenveen naar Frans Hals Museum in Haarlem 

(v.v.)    

• Nadere toelichting Frans Hals en de Modernen onderweg naar Haarlem  
• Koffie/ thee met wat lekkers er bij in de touringcar op weg naar Haarlem  

• Ook geschikt voor wie minder goed/ slecht ter been is: uitstap in Haarlem vlak bij de 
entree van locatie Hof (tentoonstelling Frans Hals en de Modernen).  

• Verkenning van het museum en de tentoonstelling op eigen gelegenheid  

(duur en tempo individueel te bepalen) 
• Drankje en versnaperingen in de touringcar op weg naar huis  

 

Prijs kunstexcursie exclusief:  

• Entree Frans Hals Museum*   
• Eventuele maaltijden en consumpties op eigen gelegenheid in Haarlem 

(consumpties en kleine versnaperingen in de touringcar zijn inclusief)  
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Entree Frans Hals Museum  

(+ tentoonstelling Frans Hals en de Modernen) 
 

GRATIS voor bezitters van:  
 
ICOM Card 

BankGiro Loterij VIP-kaart 
Vrienden/Beminnaers/Roemers 

Rembrandtkaart 
 
Anders:  

 
Volwassenen: € 23,00 

Museumkaart: € 8,00 
IAmsterdam Card: € 8,00 
 

NB.  
• Vergeet niet om bij opgave aan te geven of en zo ja, welke van de bovengenoemde 

kaarten/ passen je hebt en wilt gebruiken!  
• Vergeet de opgegeven pas/ kaart niet mee te nemen op excursie!    

 

Opstapschema zaterdag 19 januari 2019  

 
 Groningen: Bushalte bij de taxistandplaats voor CS: 8.00 uur 
 Haren: Postiljon Hotel Haren, parkeerplaats: 8.15 uur  
 Drachten: Transferium bij Hotel van der Valk, bij busstation: 9.00 uur 
Let op: voorheen stapte u bij Uit de Kunst in de bus aan de grote parkeerplaats 
bij Hotel van der Valk. Nu: aan de andere kant van het hotel, bij het “busstation”! 

 Heerenveen: Busstation naast station Heerenveen: 09.30 uur 
 

 Aankomst Frans Hals Museum, Haarlem ca. 11.30 uur  

 Vertrek uit Haarlem: 17.00 uur 
 

Uitstapschema zaterdag 19 januari 2019  

 Heerenveen: ca. 19.00 uur 
 Drachten: ca. 19.30 uur 
 Haren: ca. 20.15 uur  

 Groningen: ca. 20.30 uur 
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Inschrijving vóór 30 december 2018!   
 
Mail volgende aan Uit de Kunst, info@uitdekunst.nu  

 
 Ja, ik boek/ wij boeken de kunstexcursie naar Frans Hals en de Modernen in Haarlem, 

zaterdag 19 januari 2019 en ga/ gaan akkoord met de voorwaarden (zie volgende 
pagina)   
 

 Aantal personen:  
 

 Ik ben/ wij zijn in het bezit van ICOM Card/ BankGiro Loterij VIP-kaart/ 
Vrienden/Beminnaers/Roemers/ Rembrandtkaart, betaal/ betalen geen entree en maak/ 
maken het bedrag à € 80,00 per persoon over 

 
 Ik ben/ wij zijn in het bezit van Museumkaart/ IAmsterdam Card en maak/ maken het 

bedrag à € 80,00 PLUS 8,00 per persoon over = € 88,00 per persoon  
 
 Ik heb/ wij hebben geen pas/ kaart en maak/ maken en het bedrag à € 80,00 PLUS 
23,00 euro per persoon over = € 103,00 per persoon  

  
 Opstapplaats (Groningen, Haren, Drachten of Heerenveen):  

 

 Ja, ik neem/ wij nemen gratis deel aan de Kunstborrel in Prinsenhof Groningen, vrijdag 
11 januari 2019  

 
 Ik ga niet mee op kunstexcursie naar Haarlem, maar kom graag naar de Kunstborrel in 
Prinsenhof Groningen, vrijdag 11 januari 2019 voor de prijs van € 22,50 incl. btw per 

persoon en ga akkoord met de voorwaarden (zie volgende pagina) 
 
 Aantal personen:  

 
 Mobiel telefoonnummer:  
 

 E-mailadres: 
 

Betaling  

 

Deelnemers kunstexcursie 19 januari 2019 

(en Kunstborrel 11 januari 2019)   
 

Maak het bedrag (zie boven) vóór 30 december 2018 over op bankrekeningnummer (iban) 
NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN te Groningen, o.v.v. HALS19  

 

Deelnemers kunstborrel 11 januari 2019 

(en niet kunstexcursie)   
 
Maak het bedrag à € 22,50 per persoon vóór 30 december 2018 over op bankrekeningnummer 
(iban) NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN te Groningen, o.v.v. HALS19 
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Voorwaarden  

 

Inschrijving 
  

• De uiterlijke inschrijfdatum is 30 december 2018  
• Let op: activiteiten van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en 

betalen vergroot de kans op plaatsing! 
• Je kunt je niet telefonisch/ mondeling opgeven 
• Mail s.v.p. alle gevraagde gegevens 
• Je kunt meerdere personen voor deze kunstexcursie opgeven: vergeet niet het aantal 

personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-mailadres en 
telefoonnummer). 

• Wijzigingen (bijv. opstapplaats) moeten per e-mail doorgegeven worden. 
 

Betaling 
 

• Maak het bedrag alstublieft over onder correcte vermelding: HALS19 

• Het is niet mogelijk om te wachten met betaling tot na 30 december 2018 
 

Onverhoopte annulering uwerzijds 
 

• Na aanmelding heeft u zich verplicht aan deze activiteit: na inschrijving bedragen de 
annuleringskosten 100 %. 

• Overweeg eventueel een (doorlopende) annuleringsverzekering. Kijk wel goed naar de 
voorwaarden in de polis van uw annuleringsverzekering. 

• Je kunt je bij onverhoopte afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen. 
 

Annulering door Uit de Kunst 
 

• Mocht de kunstexcursie/ 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 kunstexcursie/ kunstlezing 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. 
• Bij dringende persoonlijke omstandigheden die de uitvoering van Saskia Goddijn 

onmogelijk maken (bijvoorbeeld ziekte) wordt een vervanger gezocht en gaat de 
kunstexcursie zo mogelijk door. 
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Vraag en antwoord 

Ik ga graag mee op excursie naar Haarlem 19 januari, maar kan niet deelnemen aan 
de kunstborrel in Prinsenhof 11 januari. Krijg ik korting op de excursie?  
Nee, helaas. 

  
Ik kan niet mee op excursie naar Haarlem 19 januari, maar kom graag naar de 

kunstborrel in Prinsenhof Groningen, 11 januari. Mag dat?  
Je bent van harte welkom in Prinsenhof Groningen!  
De kunstborrel kost 22,50 incl. btw per persoon als je niet deelneemt aan de excursie.  

 
Moet ik zelf zorgen voor entreeticket voor het Frans Hals Museum?  

Nee. Uit de Kunst regelt de entree. Geef bij opgave aan of je een bepaalde kaart/ pas bezit die 
recht geeft op gratis entree of korting. Maak het bedrag voor de excursie + het bedrag dat je 
verschuldigd bent voor de entree.  

Vergeet niet om de opgegeven pas/ kaart mee te nemen naar Haarlem!  
 

Moet ik in Groningen, Haren, Drachten of Heerenveen opstappen of mag ik ook ergens 
anders opstappen?  
Je kunt alleen instappen in Groningen, Haren, Drachten of Heerenveen.  

 
Kan ik ook mij ook in Haarlem bij de groep aansluiten?  

Nee, helaas. Er is geen rondleiding in het museum. De toelichting wordt gegeven in Prinsenhof, 
Groningen én in de touringcar onderweg naar Haarlem.  
 

Hoe zit het met de lunch?  
We plannen de groepsentree 1 uur na aankomst in Haarlem, nabij het museum. Lunchen – op 

eigen gelegenheid en voor eigen kosten – kan in het Museumcafé (zonder kaartje toegankelijk) 
of elders. Een broodtrommeltje voor onderweg meenemen kan en mag natuurlijk ook.   

 
Hoe zit het met avondeten?  
We vertrekken om 17.00 uit Haarlem. Een avondmaaltijd is niet ingepland of gereserveerd, maar 

in de touringcar krijg je op weg naar de uitstapplaatsen wel een drankje en kleine versnaperingen.  
     

Ik ben minder goed/ slecht ter been. Kan ik mee?  
Je bent van harte welkom! Let wel even op volgende:  
Rolstoelgebruiker: we maken niet gebruik van een rolstoelbus. Een eigen rolstoel kan wel in 

het bagageruim van de touringcar, maar je moet in staat zijn zelfstandig (of met hulp van een 
eigen begeleider) de touringcar in- en uit te komen (enkele treden) en in de touringcar te zitten.  

Het museum is met een rolstoel voor het grootste deel soepel te bezoeken.  
Geen eigen rolstoel? Het museum heeft een aantal (te duwen) rolstoelen in huis. Als je daar 
graag gebruik van maakt, hoor ik het graag tijdig zodat er eentje voor je klaar gezet kan worden. 

NB. Je draagt zelf zorg voor een “duwer”.  
Rollator/ stok: geen enkel probleem, zo lang je je er zelfstandig mee kunt redden.  

We stappen vlakbij de entree van locatie Hof (tentoonstelling) uit en weer in de touringcar.  
 
Stel, ik vergeet de opgegeven kortingspas/ kortingskaart?  

In dat geval moet je helaas ter plekke bij betalen (en de rij staan).   
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