
Museum Insel 
Hombroich

WO. 31 JULI 
NEUSS, DUITSLAND

UITNODIGING

UITNODIGING 31 JULI

Zoals inmiddels gebruikelijk is het thema tijdens de zomerexcursie een 
combinatie van kunst, architectuur en landschap. Tussen Düsseldorf en Keulen 
ligt het Museum Insel Hombroich dat inmiddels al ruim dertig jaar bestaat 
in een arcadisch landschap van 21 hectare met moderne kunst in een tiental 
bijzondere tentoonstellingsgebouwen.  

Het Openluchtmuseum Museum Insel Hombroich 
heeft: “Kunst parallel zur Natur” als motto (ont-
leend aan een uitspraak van Paul Cezanne: kunst 
is een harmonie parallel aan de natuur). De kleine 
tentoonstellingsgebouwen liggen verspreid over 
het uitgestrekte terrein. Een voedzame lunch met 
koffie/thee is bij de prijs inbegrepen (roggebrood, 
reuzel, platte kaas, appelmoes, pellepatat) en wordt 
geserveerd in een centraal gelegen eenvoudige 
lunchgelegenheid. Het Museum Insel Hombroich 
is uniek in zijn verschijningsvorm en niet te verge- 
lijken met enig ander museum. Het bestaat uit 
tientallen kleine gebouwen/paviljoens  verspreid 
in het tussen twee rivierarmen gelegen landschap. 
De gebouwen vormen onderdeel van de collectie 
bestaande uit zeer diverse voorbeelden van mo- 
derne en exotische kunst (o.a. Arp, Calder, Cezanne, 
Chilida, Corinth, Fautrier, Klein, Matisse, Picabia, 
Rembrandt, Schwitters, beelden van de Khmer en 

antiek kunst uit China). Geen afleiding door tekst, 
geen suppoosten, geen kunstlicht, wel individuele 
ervaring.

Dit jaar wordt onder de titel Bau und Bild een ten- 
toonstelling gewijd aan Per Kirkeby de ontwerper 
van zes gebouwen van het Museum Insel.  
De Deense schilder/beeldhouwer Per Kirkeby over- 
leed in 2018. De tentoonstelling bestaat uit schilde- 
rijen, bronzen en modellen uit zijn vijftigjarige 
oeuvre. Daarbij wordt de relatie getoond tussen 
architectuur, sculptuur en schilderkunst evenals 
ruimte, licht en schaduw in motieven als holen, 
huizen en bomen wederom in relatie met het 
landschap.

NB! Deze excursie is alleen geschikt voor mensen 
die goed kunnen lopen (zonder gebruik van 
hulpmiddelen).
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Kosten
€ 53.00 p.p. 

Inclusief: Busreis, koffie tijdens heenreis, entree Museum 
Insel Hombroich, drankjes en lunch in de cafetaria, 
drankje op de terugreis en fooi chauffeur

Programma

08:30 uur vertrek uit Enschede/ Van der Valk hotel,  
Zuiderval 140, 7543 EZ Enschede

11:00 uur verwachte aankomsttijd Museum Insel 
Hombroich
Lunch op eigen gelegenheid in de cafetaria 
van het Museum Insel Hombroich

15:30 uur vertrek naar Enschede

18:00 uur verwachte aankomst Enschede

Opgave
Opgave d.m.v. onderstaand strookje vóór 3 juli 2019 te sturen aan:

Bureau Maatwerk  Tel: 06 – 2302 5122 
Lossersestraat 275  e-mail: m.zwaferink@bureau-maatwerk.nl 
7525 PE Enschede

Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra u het bericht van deelname heeft ontvangen (uiterlijk 
17 juli), wordt u verzocht het door u verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op: NL46 INGB 0006 
5584 29 t.n.v. Stichting Roombeek Musea Fonds te Enschede o.v.v. Excursie Hombroich

Vanaf 17 juli is uw reservering bindend! Mocht U na uw aanmelding geen bericht ontvangen: raadpleeg de e-mails 
in uw spam box of neem contact op met Bureau Maatwerk.

Opgave excursiestrook

De heer * / mevrouw *

Adres

Postcode     Plaats

Telefoon (thuis)      Telefoon (mobiel)

E-mail

Geeft zich alleen *    /    met reisgenoot * op voor excursie:     op (datum):

Opstapplaats*      Museumkaarthouder *    /   Rembrandtkaart*

Naam reisgenoot * (indien van toepassing):

Zal bij bericht van deelname het verschuldigde bedrag uiterlijk 2 dagen voor de excursiedatum overmaken:

Handtekening:

N.B: Deelname aan onze excursies is uitsluitend voorbehouden aan Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe! 
(lidmaatschapsformulieren bij de balie in het museum of op www.rijksmuseumtwenthe.nl). Bij onvoldoende belangstelling behoudt 
de commissie zich het recht voor de excursie te annuleren. De bussen zijn beperkt toegankelijk voor mensen met een rolstoel.
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