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UITNODIGING VRIENDENEXCURSIE 

Dinsdag 5 februari 2019  
Münster/ LWL-Museum für Kunst und Kultur
 
In Münster is in 2014 de moderne uitbreiding van het Landesmuseum Westfalen Lippe 
(LWL) in gebruik genomen. Hoog tijd voor de Reiscommissie van Rijksmuseum Twenthe 
om een excursie naar Münster in het programma op te nemen. Aanleiding is het 100 jarig 
bestaan van het Bauhaus dat in 2019 gevierd wordt. 
 
 

Programma  
8:30 Vertrek uit Enschede, Parkeerterrein Van der Valk Hotel, Zuiderval 140, Enschede 

10:00 Aankomst bij het LWL Museum 
10:30 Aanvang rondleidingen 
12:15 Lunch in café Lux van het LWL museum 

 daarna is de middag ter vrije besteding; b.v. Picasso-museum 
17:00 Vertrek vanaf de vooraf afgesproken plaats in de nabijheid van het LWL museum 
18:30 Verwachte aankomst Enschede 

  
Kosten €59.50 p.p. 

Inclusief busreis, koffie op heenreis, entree en rondleiding in het LWL, lunch, drankje op terugreis, fooi bestuurder 
 

 
 
 
 

 
 

Bauhaus und Amerika. Experimente in Licht und Bewegung 
Niet zozeer de architectuur als wel de bewegende kunst staat in deze tentoonstelling centraal. Na de sluiting van het Bauhaus in Duitsland 
werd het gedachtegoed op verschillende plaatsen in Amerika voortgezet. Verrassende experimentele en bewegende kunst van o.a. Feinin-
ger, Kandinsky, Moholy-Nagy, Nauman, Rauschenberg, Gabo en het echtpaar Albers wordt getoond.  
 
Bauhaus 
Het Bauhaus begon in Weimar in 1919 en kwam voort uit een kunstacademie en een school voor kunstnijverheid waaraan een afdeling 
voor architectuur werd toegevoegd. In 1925 werd het Bauhaus in Dessau gevestigd in gebouwen die er nu nog steeds staan en waarin 
thans de oorspronkelijke doelstellingen worden gecontinueerd. In 1932 verhuisde het Bauhaus naar Berlijn en in 1933 werd het door de 
Gestapo plotseling gesloten als reactie van de Naziregering op de ‘entartete’ avant-garde kunst en cultuur die er getoond en onderwezen 
werd. 
Dit had tot gevolg dat het gedachtegoed van het Bauhaus zich snel en nu internationaal verspreidde. Reizende tentoonstellingen reikten tot 
in Amerika, ook omdat vele leidende figuren daarheen vertrokken. Niet alleen op het gebied van architectuur waarin Walter Gropius en 
Ludwig Mies van der Rohe toonaangevend bleven in hun nieuwe vaderland, maar ook op het gebied van de beeldende kunst, de schilder-
kunst en de kunstnijverheid bijvoorbeeld vonden de ideeën van het Bauhaus ingang. Het Black Mountain College in North Carolina en 
Yale University trokken talrijke kunstenaars die de kiem legden voor de Op(tical)Art. Vooral Josef en Anni Albers speelden hierin een 
belangrijke rol. Lazlo Moholy-Nagy geldt als een belangrijke pionier in de experimentele fotografie. Hij stichtte het New Bauhaus in Chi-
cago dat later als Design School werd voortgezet (sinds 1944: Institute of Design). 
 
 

U kunt zich aanmelden voor deze excursie door het invulstrookje aan de achterzijde van deze brief in te vullen en op te sturen of 
door een e-mail te sturen naar m.zwaferink@bureau-maatwerk.nl. 

Bernhard Pankok (1872–1943) 
Herr in der Laube, 1894 
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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 
 

    

 

Opgave d.m.v. onderstaand strookje vóór 16 januari 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 22 januari), wordt u verzocht het door u verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op: 
NL46 INGB 0006 5584 29 t.n.v. Stichting Rijksmuseum Twenthe Fonds te Enschede o.v.v. Excursie Münster 
Vanaf 22 januari 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. 
 

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.  

Otto Dix (1891–1969), Bildnis des Malers Willi Kriegel mit dem Porträt seiner Frau, 1932 

Overige musea in Münster 
Er zijn diverse interessante musea te vinden in het centrum van Münster. In hetzelfde gebouw als het Landesmuseum bevindt zich ook de 
Westfaalse Kunstvereniging met tentoonstellingen van moderne kunst. Het Picasso-museum, met een tentoonstelling over Honoré 
Daumier, karikaturist en Franse kunstschilder, ligt om de hoek en ook het Lack Museum is op loopafstand. In het nieuwe Stadtmuseum 
uitgebreid aandacht voor de geschiedenis van de stad Münster. Belangrijk hoogtepunt in die geschiedenis vormt de Vrede van Münster die 
een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje en waar Nederland als soevereine staat erkend werd. De Vredeszaal bevindt 
zich naast het stadhuis en is na de Tweede Wereldoorlog gereconstrueerd, wat overigens voor een groot deel van de historische bebouwing 
in de binnenstad van Münster geldt. 
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