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Salvador Dali in Den Bosch
Bezoek aan tentoonstelling "Dali- En Niets
Anders" + vrije tijd Den Bosch

Op donderdag 18 november 2021 brengen we een bezoek aan de
tentoonstelling van Dali “Dali En Niets Anders” in het Noord-Brabants
Museum in Den Bosch. Salvador Dalí (1904-1989) was een creatieve
alleskunner. Vrijwel iedereen kent zijn schilderijen met gesmolten
uurwerken, maar juist deze krijg je nu niet te zien. In de
tentoonstelling Dalí – en niets anders maak je namelijk kennis met
zijn verrassende kant: van erotische schetsen tot zelfontworpen
advertenties. Een bijzondere selectie foto’s geeft een inkijkje in zijn
leven aan de Spaanse kust. Want wist u dat hij naast kunstschilder,
ook reclamemaker, schrijver, acteur, minnaar én model was? Na de
tentoonstelling kunt u het historische en gezellige centrum van Den
Bosch ontdekken, of eventueel een bezoek brengen aan één van de
andere musea.

 

Dag 1 - Culturele dagtocht naar Den Bosch incl.

1 dag vanaf
€ 65,- p.p.

Inclusief
Busvervoer vanuit uw Limburgse
opstapplaats naar Den Bosch v.v.

Entreeticket tentoonstelling "Dali En
Niets Anders"

Vrije tijd in Den Bosch
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Dali- tentoonstelling

Vanuit de Limburgse opstapplaatsen vertrekken we tussen 08.30 en
09.30 en rijden rechtstreeks naar het Noordbrabants museum in Den
Bosch waar u de tentoonstelling van Dali “Dali En Niets Anders” kunt
bezoeken, wij zorgen voor de entreetickets.

U heeft ruim voldoende tijd om op eigen gelegenheid de
tentoonstelling te bezoeken. Vervolgens heeft u tot 17.00u vrije tijd in
het centrum van de stad. Den Bosch is een heerlijke stad vol
prachtige eeuwenoude monumenten en mooie musea. Breng ook
eventueel een bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center
https://jheronimusbosch-artcenter.nl/ waar u alles te weten komt over
de beroemdste inwoner van de stad: Jheronimus Bosch. Daarnaast
biedt de historische binnenstad vele leuke winkels en staat Den
Bosch ook bekend om de gezellige cafés, terrassen en restaurants.
Een leuke dag gecombineerd met cultuur en genieten van deze
gezellige Brabantse stad.

 

Overige info
Voor museumjaarkaart-houders
geldt een korting van € 15,00,-

Vertrek tussen 08.00 en 9.30 uur De
exacte opstaptijd vindt u terug op uw
reserveringsbevestiging.

Vertrek uit Den Bosch om 17.00 uur
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