Nieuwsbrief Keramisch Museum Goedewaagen
Zaterdag 29 oktober RABObank Museumdag
Een uniek programma voor een uniek klanten-initiatief
Introductie
Voor het tweede jaar achtereen neemt de Stichting Keramisch
Museum Goedewaagen deel aan de RABObank Museumdag.
RABObank leden van de vestigingen in Drenthe, Friesland en
Groningen hebben op zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
op vertoon van een hen ter beschikking gestelde coupon gratis
toegang tot het museum en daarmee ook tot een speciaal
activiteitenprogramma. Kinderen tot en met 17 jaar hebben
eveneens gratis toegang, indien ze begeleid worden door een
volwassene met een coupon. Elke coupon is geldig voor maximaal
twee volwassenen. Bij drie volwassen bezoekers dienen twee
coupons ingeleverd te worden.
Programma zaterdag 29 oktober
Het Keramisch Museum Goedewaagen biedt buiten de entree tot de
nu lopende 5 tentoonstellingen het navolgende:
. elk hele uur een rondleiding van ca 50 minuten door museum en
fabrieksateliers;
. een schilderdemonstratie door Antje Ramaker (foto 5);
. voor kinderen, groot en klein, de mogelijkheid om onder
begeleiding van de zeer ervaren plateelschilder Gerard van Doorn
tijdens een doorlopende schilderworkshop één stuk aardewerk te
beschilderen;
. diverse doorlopende film- en powerpoint-programma’s waaronder
een diafilm over de Glasindustrie in Nieuw Buinen en een AVROfilm over het Goedewaagen-plateel en allerlei vervalsingsellende;
. een kop koffie, thee of een glas fris;
. elk halve uur een aardewerkkeuring door conservator Friggo
Visser van maximaal drie stuks per inbrenger – de keuring duurt
steeds tot het hele uur.
En natuurlijk is de museumwinkel open; de aardewerkfabriek Royal
Goedewaagen biedt daar een outlet-korting tot 70 procent.
Programma zondag 30 oktober, 13.00 – 17.00 uur
Op zondagmiddag 30 oktober houdt het museum weer haar
maandelijkse aardewerkkeuring. Dan is ook het mogelijk om
conservator Friggo Visser meer dan drie stuks aardewerk voor te
leggen. De entreeprijs van het museum bedraagt voor volwassenen
Euro 5 per persoon.
Programma zondag 6 november, 14.30 uur
In zijn vaste lezing op de eerste zondag van de maand belicht
Friggo Visser ditmaal de geschiedenis van de productie van de
wereldberoemde Goedewaagen-miniaturen. Naast uitgebreide
aandacht aan de eerste, Nederlandse miniaturen komt ook de
huidige productie aan de orde, zoals in bijgaande foto’s het model
van de RABObank vestiging Meppel-Steenwijkerland.
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