Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

2-daagse museumreis naar Frida Kahlo in
Assen

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

2 dagen vanaf

€ 216,- p.p.

Met bezoek aan Expositie Theo Kurpershoek
in Kasteel Het Nijenhuis
Een jaar later dan gepland, maar nu kunnen de vele fans van de
Mexicaanse Frida Kahlo eindelijk hun hart ophalen aan “Viva la Frida”.
Een tentoonstelling waar naast haar indrukwekkende schilderijen ook
talrijke persoonlijke eigendommen en veel foto’s te zien zijn. En op
Nederlandser bodem nog wel: in het Drents Museum in Assen.
In eigen land en met name in Mexico-stad kun je niet om Kahlo heen.
Haar beeltenis vind je op honderden (promotie) artikelen en zelfs op
het bankbiljet van 500 pesos. De kunstenares die maar 47 jaar werd,
wordt in haar thuisland verafgood. Natuurlijk vanwege haar
uitgesproken en vrijwel altijd persoonlijke schilderijen. Talrijke
zelfportretten, waarbij haar zwarte doorlopende wenkbrauwen en
vaak een lichte snor kenmerkend zijn. Maar ook haar korte en
veelbewogen leven: als kind getroffen door polio en later slachtoffer
bij een vreselijke ongeluk waarbij ze doorboord werd door een stang,
haar onstuimige relatie met Diego Rivera en vooral de vrijgevochten
manier waarop ze in het leven stond, maakte haar tot een soort
rockster. In Assen worden naast haar typische schilderijen ook
prachtige jurken getoond. Net als haar speciale schoenen en andere
medische hulpstukken, haar sieraden, parfumflesjes en talrijke foto’s.
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Inclusief
Vervoer per luxe touringcar
Verblijf in hotel City Hotel De Jonge
Assen**** op basis van halfpension
Entree Drents Museum met
tentoonstelling "Viva la Frida"
Entree Kasteel Het Nijenhuis met
expositie Theo Kurpershoek
Bezoek aan Deventer
Reisbegeleiding door Ria Freijser

Exclusief
Reserveringskosten €5,- per boeking
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Indien u in het bezit bent van een Museumjaarkaart krijgt u € 29,korting
Indien u in het bezit bent van een VIPkaart Vriendenloterij krijgt u €
39,- korting

Dag
1
Heenreis
Drents
Tentoonstelling "Viva la Frida"

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Museum:

Omdat Assen nu niet bepaald naast de deur ligt, hebben wij er voor u
een geheel verzorgde cultuurtrip van gemaakt. Wij brengen u per
luxe touringcar en vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg – met
koffiestop onderweg – naar Assen. In de middag heeft u ruim de tijd
om de tentoonstelling “Viva la Frida” in het Drents Museum te
bezoeken. U logeert in het op slechts 250 meter van het museum
gelegen 4* City Hotel de Jonge. Waar u ’s avonds geniet van een
diner. (inbegrepen)

Dag 2 - Kasteel Het Nijenhuis - Deventer terugreis
Na van het uitgebreide ontbijt genoten te hebben – gaat uw koffertje
de bus in en rijden we al een stukje naar het zuiden. Doel is Kasteel
Het Nijenhuis (1382) in Heino. Altijd al een mooi doel maar nu extra
aantrekkelijk omdat hier een expositie te zien is van Rotterdammer
Theo Kurpershoek (1914-1998). Veelzijdig kunstenaar die ooit begon als
reclameschilder en boekvormgever en zich ontwikkelde tot een
getalenteerd schilder en houtgraveur. De grootste verrassing vormen
zijn schilderijen: kleurrijke zelfportretten, stillevens, interieurs,
portretten en landschappen. Theo Kurpershoek schilderde graag in
de heuvelachtige omgeving van zijn vakantiehuis bij ’s Gravenvoeren,
net over de grens bij Maastricht. De heldere kleuren van het werk
stralen zonovergoten levensvreugde uit. Ongeveer 50 schilderijen en
zo’n 20 werken op papier uit particulier en museaal bezit getuigen
van zijn soepele techniek en verplaatsen de kijker naar een plezierige,
kleurrijke wereld. Na dit bezoek brengen wij u naar het centrum van
het altijd gezellige Deventer voor een vrij bezoek en lunch. Daarna
begint de terugreis naar Limburg.

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Indien u in het bezit bent van een
Museumjaarkaart krijgt u € 29,korting
Indien u in het bezit bent van een
VIPkaart Vriendenloterij krijgt u €
39,- korting
Bij bezoek aan de musea is het tonen
van de QR-code middels de
CoronaCheckApp of de papieren
versie via Coronacheck.nl/print
verplicht.

Hotel informatie
City Hotel De Jonge Assen****
City Hotel de Jonge ligt in het centrum van het winkelgebied van
Assen, op 30 minuten rijden van Groningen. Het heeft een restaurant
waar u ’s avonds dineert. WiFi is gratis beschikbaar. Het
gastronomisch restaurant biedt een ontspannende omgeving voor
drankjes en een hapje. De ruime kamers zorgen voor een
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welverdiende nachtrust. De kamers zijn voorzien van een badkamer
met douche, toilet en föhn, koffie- en theefaciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 25,Hotel website: https://hoteldejonge.nl/
Hotel adres: City Hotel de Jonge, Brinkstraat, Assen, Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Versie: 11 May 2022/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 3

