Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Picasso & Giacometti ontmoeten elkaar in
Voorlinden

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

1 dag vanaf

€ 65,- p.p.

Dagtrip tussen Kerstmis & Nieuwjaar
inclusief bezoek Den Haag
In samenwerking met het Musée National Picasso-Paris en de
Fondation Giacometti presenteert museum Voorlinden in Wassenaar
de eerste tentoonstelling in Nederland gewijd aan het werk van twee
van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw, Pablo
Picasso (1881-1973) en Alberto Giacometti (1901-1966). De
tentoonstelling Picasso-Giacometti brengt de tot nu toe vrijwel
onbekende relatie tussen Picasso en Giacometti aan het licht. De
twee kunstenaars hadden een enorme waardering voor elkaars werk
en ontwikkelden een bijzondere vriendschap, ondanks een
leeftijdsverschil van twintig jaar. U ziet de verrassende
overeenkomsten tussen de twee kunstenaars en de manier waarop ze
elkaar inspireerden, uitdaagden en hun weg vonden binnen het
surrealisme in de jaren dertig en het realisme na de Tweede
Wereldoorlog. Vanaf hun eerste ontmoeting in 1931 wisselden Picasso
en Giacometti voortdurend ideeën uit. Ze verkenden het surrealisme
in de jaren 1930 en voerden eindeloze gesprekken na 1945 over de
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Inclusief
Vervoer per luxe touringcar
Bezoek en entree Museum
Voorlinden
Vrij bezoek centrum Den Haag
Begeleiding door Ria Freijser

Exclusief
Reserveringskosten € 5 per boeking
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moeizame terugkeer naar het realisme. Beiden sloegen in deze jaren
nieuwe wegen in, onderzochten hoe het maken van kunst zich
verhoudt tot de werkelijkheid en vonden ieder een geheel eigen
vorm. Met een chronologisch en thematisch overzicht laat museum
Voorlinden bezoekers de artistieke ontwikkeling van Picasso en
Giacometti zien en de verrassende overeenkomsten tussen beide
grensverleggende kunstenaars.

Dag 1 - Heenreis - museumbezoek - Den Haag terugreis
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar – als aangenaam tussendoortje –
brengen wij u op dinsdag 28 december vanuit Limburg comfortabel
per luxe touringcar naar Wassenaar & Den Haag. We laten u geruime
tijd genieten van deze unieke tentoonstelling. Daarna brengt onze
bus u naar het centrum van Den Haag en is er nog enige vrije tijd. Uw
reisbegeleiding Ria Freijser zal u hierover in de bus nader informeren.

Overige info
Bij bezoek aan het museum is het
tonen van de QR-code middels de
CoronaCheckApp of de papieren
versie via Coronacheck.nl/print
verplicht.
Ook in ons cultuuraanbod:
2-daagse museumreis naar Frida
Kahlo in Assen: 28 en 29 januari 2022
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