& 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: bij voorkeur de laatste vrijdag van de maand (wijzigingen in verband
met vakanties of feestdagen voorbehouden)

•

Start borrel en verhaal: 17.00 uur. Duur sprankelend verhaal: max. 45 minuten

•

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

Programma 2020
PROGRAMMA WINTER-VOORJAAR 2020
28 februari: Emotie! Bernini en bruisende barok in het Rijksmuseum
Naar aanleiding van tentoonstelling Caravaggio-Bernini: Barok in Rome in Rijksmuseum, Amsterdam,
februari -juni 2020.
20 maart 2020: Nijntje 65!
Nijntje wordt in 2020 65! Een kunsthistorisch verantwoord verhaal over de geboorte van Dick Bruna’s
Nijntje en haar invloed op kunst
24 april 2020: Kunst op straat: Street Art
Naar aanleiding van de tentoonstelling Street Art in Museum de Buitenplaats, Eelde, juli -september
2020
PROGRAMMA NAJAAR 2020 (DATA VOLGEN)
Oktober 2020: Dior!
Naar aanleiding van tentoonstelling Dior, Kunstmuseum Den Haag, oktober 2020 – februari 2021
November 2020: Viva la Frida!
Naar aanleiding van tentoonstelling Frida Kahlo, Viva la Frida in Drents Museum, Assen, oktober 2020
– maart 2021
December 2020: Kersttaferelen
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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!
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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.
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