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

>  Stichting Jan C. Moll: doelstelling en middelen
>  Jan Moll: korte levensbeschrijving
>    Vrienden van Jan Moll: ondersteunen van de stichting 
>  www.janmoll.nl  
>  info@janmoll.nl
>  Alle nieuwsbrieven van Stichting Jan Moll op een rijtje

Antwerpenstraat 314  
4826 HH Breda    t (06) 10 13 81 97 
info@janmoll.nl    www.janmoll.nl

STICHTING JAN C. MOLL
Beheer en verspreiding 
artistiek nalatenschap Jan Moll 

Website www.janmoll.nl online

Op zaterdag 5 maart j.l, tijdens de tentoonstelling ‘Nieuwerwets’ 
in de Waalse Kerk, heeft stichting Jan C. Moll haar nieuwe website 
gepresenteerd: www.janmoll.nl. U bent van harte uitgenodigd 
zelfstandig rond te neuzen in het imaginair museum van Jan Moll. 

>  meer foto’s van de tentoonstelling 
>  lees hier meer over de tentoonstelling ‘Nieuwerwets’
>  artikel BN/De Stem d.d. 01 03 2011
>  artikel Dichtbij Breda d.d. 06 03 2011
>  uitnodiging tentoonstelling ‘Nieuwerwets’

Afbeelding boven de nieuwsbrief Kunstuitleen
In 2009 is kunstuitleen Jan Moll gestart. 1 x per jaar kan 
een werk van Jan Moll uitgezocht worden. Alleen maten, 
vrienden en erfgenamen kunnen gebruik maken van de 
kunstuitleen. Lees hier meer over in de informatiefolder 
“Vrienden van Jan Moll’. Stichting Jan C. Moll is bezig 
alle uit te lenen werken te digitaliseren en volgend jaar 
als catalogus op de website te plaatsen. 

Ditmaal treft u een 
detail van een schets 
aan boven de nieuws-
brief uit 1948 van 
Jan Moll: Inhuldiging 
Juliana, feesttent op 
de Vlaszak in Breda 
> volledige schets.

http://www.janmoll.nl/WaalseKerk2011
HTTP://www.janmoll.nl/jan4.nieuwsbrief.html
http://www.janmoll.nl/WaalseKerk2011
http://www.janmoll.nl/WaalseKerk2011
http://www.janmoll.nl/WaalseKerk2011
http://www.janmoll.nl/jan3.doel.html
http://www.janmoll.nl/jan3.doel.html
http://www.janmoll.nl/jan3.kort.html
http://www.janmoll.nl/jan3.kort.html
http://www.janmoll.nl/jan3.vrienden.html
http://www.janmoll.nl/jan3.vrienden.html
http://www.janmoll.nl
http://www.janmoll.nl
mailto:info@janmoll.nl
mailto:info@janmoll.nl
HTTP://www.janmoll.nl/jan9.nieuwsbrief.html
mailto:info@janmoll.nl
http://www.janmoll.nl
http://www.janmoll.nl
http://www.janmoll.nl/Nieuwerwets8.html
http://www.janmoll.nl
http://www.janmoll.nl/WaalseKerk2011
http://www.janmoll.nl/jan9.expo_niuwerwets.html
http://www.janmoll.nl/jan9.expo_niuwerwets.html
http://www.janmoll.nl/BNDeStem.jpg
http://www.janmoll.nl/BNDeStem.jpg
http://www.janmoll.nl/dichtbij.jpg
http://www.janmoll.nl/WaalseKerk2011.pdf
http://www.janmoll.nl/vriendenfolder.pdf
http://www.janmoll.nl/SBF1open.jpg

