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QUINTUS CULTUURREIS
Zaterdag 24 maart 2018
Prĳs: €65,00 met pas:
Museumkaart, Vrienden v/h Drents Museum,
BankGiro Loterij VIP-kaart,
Vereniging Rembrandt of ICOM
Zonder pas €76,00*
Inclusief: Vervoer per touringcar.
Koffie/thee op de heenreis.
Lunchpakket en eenvoudig diner.
Entree Drentsmuseum.nl*
Entree Kunsthalle Emden
v 08:00 Vloeddĳk 38 Kampen
a 11:00 Kunsthalle Emden, Duitsland
v 13:30 Kunsthalle Emden, Duitsland
a 15:00 Drentsmuseum Assen
v 19:00 Drentsmuseum Assen
a 20:00 Vloeddĳk 38 Kampen
Quintus Centrum voor kunst en kunsteducatie
Vloeddĳk 38, 8261 GC Kampen

Droom versus werkelijkheid
Het Drents Museum in Assen richt
zich tijdens de dubbeltentoonstelling
op de periode 1945-1965. Europa ligt
na de Tweede Wereldoorlog in puin
en Amerika wordt gezien als het land
van de onbegrensde mogelijkheden
met 'The American Dream' als het
grote ideaal: wie hard genoeg werkt
kan alles bereiken. De krantenjongen
kan miljonair worden, het leven is
maakbaar, the sky is the limit! Een
veelbelovend uitgangspunt, maar in
werkelijkheid blijken succes en
rijkdom niet altijd binnen handbereik.
www.quintuskampen.nl
info@quintuskampen.nl
Geef u op via de site of via het
aanmeldingsformulier, verkrĳgbaar
aan de balie.
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'American way of life' staat centraal in deze reis. Maar beide
bestemmingen hebben een vaste collectie die de moeite waard is!
Kijk op de websites:
kunsthalle-emden.de
drentsmuseum.nl

THE AMERICAN DREAM
Om de Amerikaanse droom te beleven, hoef je geen oceaan meer over te steken: het Drents
Museum en de Kunsthalle Emden slaan de handen ineen voor de internationale dubbeltentoonstelling The American Dream. In Assen (Nederland) en Emden (Duitsland) is gelijktijdig een
spectaculair overzicht te zien van Amerikaans realisme van 1945 tot heden. Topkunstenaars als
Edward Hopper, Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Chuck Close voeren je mee langs de kunst,
cultuur en geschiedenis van het naoorlogse Amerika. De tentoonstelling is een primeur: nooit
eerder werd in Europa zo’n uitgebreid overzicht getoond van het Amerikaanse realisme.

