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Beste Vrienden,  

 

Helaas zijn de musea en de galeries nog een tijdje gesloten. Wij hebben voor u een aantal 

tips op een rijtje gezet, waardoor u toch van het rijke aanbod aan kunst in onze omgeving 

kan genieten. Ook sturen we u een reminder van twee mededelingen, die misschien niet alle 

leden hebben ontvangen.  

 

Betalingsverzoek:  

Evenals voorgaande jaren, ontvangt u hierbij een betalingsverzoek voor de contributie voor 

het komende jaar. De contributie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 50 en is daarmee 

ongewijzigd.  Indien u de vereniging extra zou willen steunen, kunt u uiteraard ook een hoger 

bedrag overmaken. Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie zo snel mogelijk te voldoen 

door rechtstreekse overmaking op onze bankrekening ABN-AMRO: rekeningnummer 

NL33ABNA0529292203 t.n.v. Vrienden van Bonnefanten. Vermeld daarbij dat het gaat om 

de contributie over het jaar 2021 en uw lidmaatschapsnummer. Dit nummer vindt u op de 

achterkant van uw oude lidmaatschapskaart. Wij danken degenen die de contributie voor 

2021 reeds hebben voldaan, voor hen is dit betalingsbezoek uiteraard niet van toepassing. 

Voor vrije toegang tot het Museum dient u uw pas overigens bij ieder bezoek mee te 

brengen. Wij hopen dat het in 2021 weer mogelijk wordt om u van dienst te kunnen zijn met 

onze activiteiten.  

 

Ooggetuigen:   

Graag willen wij u nogmaals wijzen op OOGGETUIGEN. Ooggetuigen is de titel van een 

bijzondere catalogus, geschreven voor en door Bonnefantenbezoekers. Verhalen over hun 

favoriete kunstwerken uit de museumcollectie worden vergezeld van prachtige foto’s. Naast 

deze verhalen kunt u essays lezen van drie genodigde schrijvers, te weten Maria Barnas, 

Sarah van Binsbergen en Abdelkader Benali. De catalogus is gemaakt in opdracht van het 

museum en is mede tot stand gekomen door de gulle schenking van onze vereniging. 

U kunt als Vriend in het bezit komen van deze catalogus voor de eenmalige prijs van € 5. Het 

boek komt later ook in de museumwinkel en zal online te koop zijn voor de officiële 

winkelwaarde van € 29,95. Ons aanbod is dan ook uniek, echter voorwaarde hiervoor is wel 

dat iedere Vriend slechts één exemplaar kan bestellen. 

http://www.bonnefanten.nl/
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Is uw interesse gewekt?  

U kunt € 5 overmaken op rekeningnummer NL33ABNA 0529 2922 03 ten name van 

Vrienden van Bonnefanten o.v.v. Ooggetuigen en uw lidmaatschapsnummer.  

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van mogelijke momenten waarop u het boek 

kunt komen ophalen in het museum.  

 

Bonnefantemuseum :  

Via de website van het museum, www.bonnefanten.nl, krijgt u toegang tot een aantal 

interessante links. Zo kunt u  “Bonnefanten at home”  bezoeken, met leuke kijk- en 

educatieve tips om thuis te doen.  

Een andere mogelijkheid is “Ontdek de collectie”, waardoor u de gehele collectie online kunt 

bekijken.  

De button “Tentoonstellingen” geeft een overzicht van de huidige tentoonstellingen. Bij de 

tentoonstelling Zilver met Schwung die op 2 maart zal openen, hoort een publicatie. Voor 

meer informatie over dit boek verwijzen wij u naar de museumwinkel. Ook bij  de recent 

geopende expositie van Berlinde van Bruyckere hoort een boek, genaamd Engelenkeel, dat 

u via de museumshop kunt aanschaffen. Het boek bestaat uit foto’s van monumentale 

werken, vergezeld van teksten van Erwin Mortier, Stijn Huijts en Zbigniew Herbert.  

 

Galerie PontArte :  

U kunt de huidige tentoonstelling met het werk van Marc Prat  “Transcedence” online 

bezoeken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de galerie, 

www.pontarte.com.  

De galeriehoudster kan door middel van Zoom of WhatsApp  een rondleiding over deze 

tentoonstelling verzorgen.  

 

Galerie Joli:   

Ook galeriehouder Johan ter Haar in Urmond biedt geïnteresseerden de mogelijkheid tot een 

gratis digitale rondleiding door zijn expositie. Momenteel kunt u onder andere werk zien van 

Ien Lucas, Reinoud van Vught, Seet van Hout en Wil Jansen. We verwijzen u graag naar de 

website www.galeriejoli.nl 

 

http://www.bonnefanten.nl/
http://www.bonnefanten.nl/
http://www.pontarte.com/
http://www.galeriejoli.nl/
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Arjen van Prooijen :  

Arjen van Prooijen is geen onbekende op het gebied van lezingen over kunst. Ook in deze 

tijd wil hij graag zijn kennis delen. Hij heeft zijn verhaal over zijn favoriete schilderij “de 

Ambassadeuren van Hans Holbein” op film opgenomen. Het kijkt als een “speelse” 

documentaire. De film duurt twee uur, maar je kunt ook pauzeren.  Kijken kost €8,50. Indien 

u interesse heeft, kunt u op de onderstaande link klikken. We wensen u veel plezier met 

deze interessante film.  https://vimeo.com/ondemand/bijzonderschilderij  

 

Marres:  

Het museum is druk bezig met de inrichting van een tentoonstelling die 2 maart open gaat. 

Tot die tijd kunt u genieten van kunstverhalen met : “de onzichtbare stad” aan de hand van 

drie wandelingen. Ook kunt u online de vorige expositie bezoeken “Currents#8” en de 

filmportretten van de deelnemende kunstenaars bekijken.  We verwijzen u naar de site 

www.marres.org.  

 

Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan deze informatie en we zien u graag terug in het museum zodra de 

omstandigheden dat weer toelaten.  

 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Bonnefanten 

 


