Eenmaal geproefd van het zien
bestaat er geen groter aalmoes
dan het gewone kijken.
(George Moormann)
Beste Vrienden,
Een museum kan niet zonder goede vrienden en belangstellenden. Met veel plezier nodigt het bestuur van de
Vriendenvereniging je uit voor de jaarlijkse Soirée op woensdagavond 12 december van 19.30 tot 22.00 uur in het Frans
Hals Museum te Haarlem, locatie Hof.
Frans Hals is niet alleen een inspiratiebron voor kunst maar ook voor feestjes!
Na een welkomstwoord door Ann Demeester neemt dichter en performer George Moormann je mee om met 'een frisse blik' de
tentoonstelling te bekijken. ‘Een Frisse Blik – Frans Hals Revisited’ is een uniek Frans Hals project van George Moormann
en zal op de Soirée worden gelanceerd. De kunstenaarsuitgave, deze avond verkrijgbaar tegen gereduceerd tarief, bestaat uit
een bijzonder vormgegeven boek met beeldgedichten, aforismen en sprookjesachtige vertellingen, een Frans Hals (koek)blik
uit 1900 en een duivelsdozijn Haarlemmer Halsjes (wonderkoekjes gebakken in de vorm van het oog van Frans Hals).
Gedurende de feestelijke avond is er natuurlijk voldoende gelegenheid om bij te praten met alle Vrienden onder het genot van
een drankje. Uiteraard zijn ook vrienden van Vrienden, toekomstige Vrienden en belangstellenden van harte welkom! Je
interesse helpt het museum indrukwekkende tentoonstellingen te realiseren, je steun maakt bijzondere aankopen en projecten
mogelijk.
Wij zoeken extra Vrienden voor Frans. Misschien weet je iemand in je omgeving met een warm hart voor kunst die nog geen
Vriend is maar graag een keer wil kennismaken. Het Vriendenbestuur biedt eenmalig de gelegenheid één niet-Vriend als gratis
introducée mee te nemen naar de Soirée. Meld je aan met onderstaande knop.

Ja, ik kom graag naar de Soirée op 12 december

Je aanmelding is definitief wanneer we je betaling van 17,50 euro (p.p.) op rekeningnummer IBAN NL97 RABO 0161 3688 67
t.n.v. Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum hebben ontvangen. Graag onder vermelding van Soirée en de
naam van je eventuele gratis geïntroduceerde niet-Vriend.
We zien uit naar je komst.
Met hartelijke groet namens het bestuur en de Soirée commissie,
Marjan Bijkersma, Emilie Dries, Marjo Pompen, Marja Ploeger, Anke Knottenbelt, Liesbeth Timmer

