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Oktober

Onze tentoonstelling Kunstduet heeft flink wat tongen losgemaakt en is
beslist een van de meest bijzondere exposities in het Huizer Museum.
De kunstenaars Bertha thoe Schwartzenberg en Marie-Thérèse Mentink
en hun werk laten uiteenlopende tijdsbeelden, milieus, technieken én
inspiraties zien. Kunstduet overkoepelt het brede spectrum van
beeldende kunst. We zien gedetailleerde en wat ingetogen beelden uit
de periode van Art Nouveau en Art Déco naast kleurrijke vrije expressiviteit van nu. Met als gemeenschappelijke noemer de vrouw, als bron
van al het leven.
Kunstduet is nog de hele maand Oktober te zien. Op zaterdag 28
oktober sluit de tentoonstelling af met een Finissage, waarbij MarieThérèse Mentink in gesprek gaat met AtelierRoute-voorzitter Michiel
Linders. Om 15.00 uur. Hartelijk welkom allen!

Ontdekkingen in het Kinderatelier
Wist je al dat het Huizer Museum erg leuk is voor kinderen? Voor hen
zijn er rondleidingen en speurtochten. Onlangs waren er klassen uit
Wit-Rusland en van de Maria Montessorischool op bezoek. Logisch
ook, want scholieren krijgen een heel eigen programma. Regelmatig op
woensdagmiddag zijn er creatieve workshops waar alle jeugd van ca 8
tot ca 12 jaar aan mee kan doen.
04 oktober
11 oktober
18 oktober

Gelukspoppetjes maken
Leer Boetseren als Bertha
Gelukspoppetjes maken

Ook meedoen? De workshops
zijn van 15.00 tot ca 16.30 uur
en deelname (incl materialen
en limonade) kost € 5,-

Pluk het Geluk in 't Huizer Museum
Oktober = Maand van de Geschiedenis en heeft als thema 'Geluk'. Daar kunnen we in Huizen
van alles mee. Wat te denken van de Geluksamuletten van Marie-Thérèse Mentink in onze
Museumwinkel? Zoek je een positieve creatieve impuls, kom dan op 26 oktober naar
haar workshop collagetechnieken.
Atelierroute-kunstenaars exposeren nieuw werk onder het thema geluk in de Museumgalerie
in het Huizer Museum. Van 10 tot 21 oktober.
Wat is en was geluk in buurgemeente Spakenburg? Op 19 oktober worden Spakenburgse
anekdotes in het Huizer Museum verteld door de directeur van Museum Spakenburg.
In oktober begint in Huizen ook de Week van de Erfgooier. Met een pop-up tentoonstelling in
de etalages van het Hart van Huizen toont het Huizer Museum hun arbeidzame verleden. Ook
is er een kennisquiz en natuurlijk kans om iets leuks te winnen. Van 28 oktober – 3 november.
Meer weten over Pluk het Geluk? Kijk op www.HuizerMuseum.nl of op de site
www.MaandvandeGeschiedenis.nl.

Huizer Museum – Herfst 2017
De ‘Netwerk Zuiderzee Collectie’
bezorgt Huizer Museum Primeur
Op 7 NOVEMBER start een nieuwe reizende tentoonstelling en deze begint in het Huizer Museum. Samen met
22 musea rondom de voormalige Zuiderzee wordt een
expositie gewijd aan KLEDINGRITUELEN uit de tijd van de
klederdracht. Elke leeftijdsfase komt aan bod, van het
inbakeren van baby's, naar de kindertijd en volwassen- en
zelfstandigheid. En het varieert van werkkleding tot
trouw- en rouwtradities. Kortom: in het Huizer Museum
kom je alles te weten over alle vormen en normen van
dracht, van doop tot dood, en van Dokkum tot Huizen,
de mooie plaatsjes rondom de Zuiderzee.

JONG GEKLEED, OUD GEDAAN
Wandelingen, rondleidingen,
bijeenkomsten.... beginnen
natuurlijk bij het Huizer Museum
Heeft u een familiebijeenkomst, reünie, clubdag of een andere viering
in het vooruitzicht? Het Huizer Museum is graag uw partner bij de
organisatie van events in Huizen en levert maatwerk. Zo hadden we
onlangs een reünie voor 80 man, met presentaties over klederdracht,
boeren en vissers uit Huizen. Onze gidsen namen groepen mee op een
wandeling door het Oude dorp en in de natuur. Ook het museum kon
worden bezocht en voor de liefhebbers was er een rit met de
paardentram. Nog veel meer is er mogelijk. Met de fiets. Met de boot.
Voor de leukste activiteiten, binnen of buiten, is het Huizer Museum
het perfecte vertrekpunt. Heeft u wensen of ideeën, vertel ze ons:
T 035 5250223 of receptie@huizermuseum.nl

MUSEUM SCHUDT ZIJN VEREN
Wie niet groot is, moet slim zijn. In ons Museum is
het woekeren met ruimte om alle cultuurhistorie,
klederdracht en eigentijdse exposities goed te
kunnen presenteren. Binnenkort wordt de gezamenlijke archieven van Museum en Historische Kring
verplaatst en beter toegankelijk gemaakt voor
publiek. Zo komt de benedenruimte volledig
beschikbaar voor de historische presentatie. Tijdens
deze interne verbouwing en verhuizing blijft het
museum normaal geopend.

BELANGRIJKE DATA




31 oktober: Huizer Museum gesloten
1 november: Wintertijd (open vanaf 13.30 u)
20 en 22 November: Rondleiding en lezing over
textiel en klederdracht ('s avonds)

HuizerMuseum
Achterbaan 82 - 1271 TZ Huizen – T 035 5250223 – receptie@huizermuseum.nl – www.huizermuseum.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur (van 1 april t/m 31 oktober)
Dinsdag t/m Zaterdag: 13.30 – 17.00 uur (van 1 november t/m 31 maart)

