Stichting Jan C. Moll

NIEUWSBRIEF

8
Jaargang 4, winter 2011

Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll

4 t/m 6 maart Waalse Kerk

VRIJDAG 4 MAART
12.00 - 13.00 uur Concert**
13.00 - 17.00 uur Tentoonstelling

TENTOONSTELLING | PRESENTATIE WEBSITE | KUNSTUITLEEN

van de redactie

ZATERDAG 5 MAART
13.00 - 17.00 uur Tentoonstelling Kunstuitleen***
14.00 - 15.00 uur Presentatie website

Van 4 t/m 6 maart* 2011 presenteert Stichting Jan Moll in de
Waalse Kerk de tentoonstelling ‘Nieuwerwets’, gekoppeld aan
haar jaarlijkse kunstuitleen en de presentatie van de website.
De tentoonstelling zal deze keer gewijd zijn aan de leerjaren van
Jan, vanaf zijn opleiding op de ambachtschool (1927-1932) tot
aan zijn gedwongen verblijf in Duitsland (1943).
Zaterdag om 14.00 uur zal de stichting haar nieuwe website
lanceren: www.janmoll.nl. Vanaf dan kan iedereen makkelijker
communiceren met de stichting en zelfstandig rondneuzen in
het imaginair museum van Jan Moll. Deze presentatie is
bedoeld als een gelegenheid voor de (familie-)leden om elkaar te
ontmoeten. Laat even weten of u hierbij aanwezig bent
(info@janmoll.nl of 06 101 381 97).

ZONDAG 6 MAART
13.00 - 17.00 uur Tentoonstelling
* dit is het carnavalsweekend (zondag kinderoptocht!)
** ihkv ‘cultuur tijdens het middaguur’ (organisatie door de Waalse Kerk)
*** Bent u niet in de gelegenheid om de kunstuitleen op deze dag te bezoeken,
dan kunt u een andere afspraak maken info@janmoll.nl of 06 13605766
Parkeren in de Catharinastraat is niet mogelijk.
Gebruik parkeerterrein Beyerd Vlaszak (5 minuten lopen)
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> klik hier om
de uitnodiging
te downloaden

Stichting Jan C. Moll: doelstelling en middelen
Jan Moll: korte levensbeschrijving
Vrienden van Jan Moll: ondersteunen van de stichting
www.janmoll.nl: website in aanbouw
info@janmoll.nl: informatie
Nieuwsbrief Stichting Jan Moll

Alle rode tekst in de nieuwsbrief is ‘gelinkt’: wanneer je hierop klikt met de muis volgt meer informatie

