Nieuwsbrief 2016
Waarde vrienden,
Wat een jaar!
Graag geven wij u een overzicht van alle activiteiten in 2016 rond het werk van Martin
Monnickendam.
Frans Hals Museum
Voor een komende grote tentoonstelling bij ons getiteld ‘REISKOORTS bij Nederlandse
kunstenaars sinds 1850’ (28 mei t/m 11 september 2016) zouden wij graag een schilderij van
Martin Monnickendam willen lenen, te weten het grote, min of meer vierkante doek
‘Florence’ (uit de reeks ‘Rome, Florence en Venetie’).
Zo begon een verzoek van het Frans Halsmuseum van januari van dit jaar.
Het werden uiteindelijk twee werken; naast Florence werd ook Rome tentoongesteld.
Het was het bewijs dat nu ook de museale wereld Monnickendam weer weet te vinden.
Teylers Museum
Op donderdag 23 juni was de opening in het Teylers van Groeten uit Italië. Pastels van
Martin Monnickendam. In het fraaie prentenkabinet van dit oudste museum van Nederland
waren meer dan drie maanden lang prachtige pastels te bewonderen.
Teylers bood deze tentoonstelling aan als dank voor de grote schenking van tekeningen welke
zij van onze stichting kreeg.
De pers schonk er ruime aandacht aan.
Amsterdam Museum
Tijdens de tentoonstelling Made in Amsterdam 100 jaar in 100 kunstwerken waren twee
prachtige werken van Monnickendam te bewonderen: De Amsteldijk, en De Ontvangst van
de Lord Mayor (het schilderij dat de Stichting wist te redden en geschonken heeft aan het
Amsterdam Museum).
Index
De prachtige oeuvre catalogus miste een index waardoor het soms erg moeilijk zoeken is om
een afbeelding te vinden.
Wij hebben drs. Miekie Donner bereid gevonden om een index samen te stellen. De index is
te vinden op onze website. Het is nu mogelijk te zoeken op persoonsnamen en plaatsnamen.
Aanvulling oeuvre catalogus en andere gegevens
Sedert de voltooiing van de catalogus in 2009 zijn er een kleine 200 nieuwe werken ontdekt.
Sinds de oprichting van de Stichting in 1973 zijn er 19 eenmanstentoonstellingen
georganiseerd en was er werk te zien van Monnickendam op 51 andere tentoonstellingen, een
gemiddelde van ruim 1,5 tentoonstelling per jaar!
De Stichting heeft in die periode circa 260 werken (tekeningen, pastels, olieverfwerken)
weten te redden en ruim 1000 werken geschonken aan openbare instellingen.
Kerstkaart

De mooie tekening waarop Monnickendam over Siena kijkt, die wij hebben gebruikt voor de
uitnodiging van de tentoonstelling in het Teylers, kozen wij dit jaar uit voor de kerskaart.
Een bestellijst voor kaarten is bijgesloten. Deze kunt u invullen en sturen naar het
secretariaat: Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam.
U kunt ook via onze website www.martinmonnickendam.nl de kaarten bestellen (zie kopje
‘kaarten bestellen’, waar ook de kaarten van vorige jaren staan afgebeeld).
Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd. Bij de toezending van de kaarten wordt een
acceptgiro voor de betaling van uw bestelling bijgesloten.
Donatie
Een acceptgiro voor uw jaarlijkse bijdrage is bijgesloten, een bijdrage die wij
hard nodig hebben voor de nog altijd noodzakelijke restauraties.
E-mail adres
Wilt u tussentijds op de hoogte worden gehouden van activiteiten van onze Stichting, nieuwe
restauraties en andere wetenswaardigheden over de schilder, geef dan graag uw e-mail adres
op aan: mmonnickendam@planet.nl
Met vriendelijke groeten,
Ruud van Helden
Ineke Hellingman
Esther Matiasen
Pieter Ariëns Kappers
Barbara van Helden-Pathuis
mmonnickendam@planet.nl
www.martinmonnickendam.nl

Bestellijst voor kaarten 2016
Kruis aan welke sets u wilt en hoeveel van elke set (een set bestaat uit 10 kaarten met
enveloppen)
vul naam en adresgegevens in en stuur de lijst vervolgens aan:

Mr R.J.C. van Helden, Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam
Bij de toezending van de kaarten zal een acceptgiro bijgesloten worden.

□ SET A

Monnickendam in Siena.

aantal:

□ SET B

De Ontvangst van de Lord Mayor.

aantal:

□ SET C

Het Weesperplein.

aantal:

□ SET D

De Gouden Bruiloft.

aantal:

□ SET E

Gezicht op de O.Z. Voorburgwal.

aantal:

□ SET F

Het Aalsmeerder Veerhuis.

□ SET G

aantal:

De Loterij in Arti .

□ SET H

aantal:

Diversen (10 verschillende)

□ Hommage aan Martin Monnickendam
Boek: € 12,50. + verzendkosten € 6,- , Totaal € 18,50

aantal:
aantal:

□ Goede Buren € 7,50. (de vriendschap tussen Witsen en Monnickendam)
Boek: € 7,50. + verzendkosten € 3,- Totaal € 10,50
aantal:
---------------------Totaal aantal sets :
De kosten bedragen:
Voor 1 set
inclusief verzendkosten
Voor 2 sets
inclusief verzendkosten
Voor 3 sets
inclusief verzendkosten
Elke set meer kost € 15,-

€ 18,50
€ 34,€ 45,-

Indien een oplage is uitverkocht krijgt u daarvoor automatisch een andere set.
Naam en voorletters:
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
e-mail adres

