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Female Power
MMKA

Divine Surprise
FemArtMuseum in het Bijbels

Women for all seasons
Allard Pierson Museum

Het is zover…
Female Power
Gisteren is de eerste van de unieke drievoudige tentoonstelling met het gezamenlijk thema levenskracht,
het vrouwelijke, geopend in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Het was gezellig en de
tentoonstelling Female Power is erg mooi.
Divine surprise! en Women for all seasons
Intussen worden op dit moment de vitrines voor Divine Surprise! in het Bijbels Museum voorzichtig
ingericht door Leonardo Pajarola uit Fribourg met meer dan 200 kostbare beeldjes van onze tentoonstelling
en ook het team in het Allard Pierson maakt zich op voor de opening van Women for all seasons.
Aanstaande vrijdagmiddag 8 maart, niet toevallig op internationale Vrouwendag, zal eerst na een kort
inhoudelijk programma, de prachtige catalogus worden overhandigd aan de oprichtster van
FemArtMuseum, Freda Droes. Daarna zal Divine Surprise! geopend worden door de bekende
televisiepresentatrice, Jacobine Geel en wordt de tentoonstelling Women for all seasons geopend. Het
prachtige grachtenpand waarin het Bijbels Museum huist kan voor deze openingsmanifestatie slechts een
beperkte groep genodigden herbergen. Maar na de opening bent u met velen zeer welkom te komen
genieten. In Arnhem tot in mei en in Amsterdam tot in augustus.
Exclusief voor FemArtMuseum
We zijn ook erg verheugd dat er in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, exclusief voor
FemArtMuseum, een speciale groepsrondleiding ‘Machtige en prachtige vrouwen van het Oude Egypte’ zal
zijn op vrijdag-zondag in periode maart-mei 2013. Reserveren via 071-5163163 (tijdens kantooruren).
Kosten: €75 per uur – op zondag €90 per uur (excl. entree museum, max. 25 personen).
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl

Catalogus en gids
De prachtige catalogus bij Divine Surprise! Met meer dan 200 afbeeldingen is voor slechts €18,75 te koop
bij de musea shops van de betrokken musea in Amsterdams, Arnhem en Leiden. Er is ook een zeer
informatieve en mooi geïllustreerde gids bij de tentoonstelling in het Allard Pierson en een catalogus van de
Arnhemse tentoonstelling.

Meer informatie: in bijgaande flyer en op www.femartmuseum.com
Inspiratie: http://www.youtube.com/watch?v=0jeR0citu6k&feature=em-share_video_user

