Najaarsexcursie 2017

Atelier van Dick Bruna en nijntje museum
Beste vrienden,
Op vrijdagmiddag 29 september 2017 zijn de vrienden van de Stichting Geschiedenis
Kinder-en Jeugdliteratuur van harte welkom in het Centraal Museum in Utrecht. Het atelier
van de Utrechtse illustrator Dick Bruna (1927 - 2017) heeft een permanente plaats in het
Centraal Museum. Bovendien ontving het museum in 2006 ruim 7.000 werken van Dick
Bruna in langdurig bruikleen. Deze collectie bestaat uit zeer uiteenlopend werk, waaronder
originele tekeningen voor kinderboeken, ontwerpen voor boekomslagen en affiches voor nonprofit organisaties. Tegenover het Centraal Museum vinden we het nijntje museum, dat op
de shortlist staat van de ‘2017 Children in Museums Award”.
Het programma
13.30-14.00 uur: aankomst. We verzamelen in de entreehal van het Centraal Museum en
vandaaruit brengt medewerker Manon van den Berg ons naar de educatieve
ruimte, waar de presentaties plaatsvinden.
14.00-15.00 uur: presentatie Annelies Fontijne over de betekenis van Dick Bruna. Annelies is
werkzaam op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur, onder meer bij verschillende
uitgevers, en ze is lid van de Griffeljury.
15.00-15.20 uur: presentatie Yolanda van den Berg over het werk van Dick Bruna, de
totstandkoming van zijn boeken en achtergrond van het Atelier en het nijntje museum.
Yolanda is conservator van de Bruna collectie en nijntje museum (Centraal Museum).
15.20 uur: aansluitend bezoeken we samen het Bruna Atelier en het nijntje museum
Kosten
De entreekosten voor het Centraal Museum bedragen € 12,50. Museumjaarkaart-houders
krijgen gratis toegang. Daarnaast betalen alle deelnemers €5 voor koffie/thee en andere
excursiekosten, dit kunt u bij de ingang afrekenen.
Aanmelden
Iedereen die aan de excursie wil
deelnemen wordt verzocht om zich aan te
melden door een mailtje te sturen naar
hetoudekinderboek@gmail.com
Als u een introducé mee wilt nemen, is
dat natuurlijk mogelijk (graag even
aangeven in de aanmeldingsmail). Na de
aanmelding ontvangt u een
bevestigingsmail.
Het belooft een bijzonder mooie en interessante middag te worden!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margreet van Wijk-Sluyterman

Centraal Museum Utrecht
Adres: Agnietenstraat 2, 3512 XB Utrecht
030-2362362
info@centraalmuseum.nl
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Het museum is 18 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station of 8 minuten met een OVfiets. Bus 2 (ringlijn Museumkwartier) vertrekt vanaf station Utrecht Centraal en stopt voor de
deur. Of neem de trein naar station Utrecht Vaartsche Rijn, op loopafstand van het Centraal
Museum. Kijk voor actuele informatie over het openbaar vervoer op 9292.nl.
Auto
Naast het museum is beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren. Vanaf de parkeergarages
Vaartsche Rijn en Springweg is het ca. 10 minuten lopen naar het Centraal Museum. Een
andere mogelijkheid is P+R Utrecht, een kaartje kost € 5. Hiervoor parkeert u de hele dag en
reist u met het OV heen en weer naar het centrum. Het P+R kaartje is geldig voor maximaal 5
personen.
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