Rondleidingen voor blinden en slechtzienden in museum Beelden aan Zee in
Scheveningen bij de tentoonstelling Eigen+Beeld: Moderne sculptuur museaal
en particulier verzameld.
Op zaterdagen 7 november, 5 december, 6 februari, 6 maart, aanvang om 11:00
uur.
Dit najaar toont museum Beelden aan Zee een groots overzicht van de
beeldhouwkunst van de moderne tijd. Aan de hand van vijf verhaallijnen wordt de
bezoeker in de tentoonstelling meegenomen door de boeiende en meeslepende
geschiedenis van de moderne beeldhouwkunst en komt daarbij langs beelden van
beroemde beeldhouwers uit Nederland en daarbuiten, zoals Mark Quinn, Yinka
Shonibare, herman de vries, Marino Marini, Ossip Zadkine, Niki de St. Phalle,
Matthew Day Jackson, Mari Andriessen en Wessel Couzijn. De verhaallijnen geven
context bij de grote thema's in de moderne beeldhouwkunst: Places to
be (monumenten), Onbegrensd (niet-Westerse invloed), Back to the
future (classicisme), De innerlijke constructie (abstractie), Zonder titel (conceptuele
kunst).
Voor de tentoonstelling worden werken geleend van particulieren uit binnen- en
buitenland. Museum Beelden aan Zee onderhoudt als particulier museum een
intensieve band met verzamelaars van beeldhouwkunst. Deze verzamelaars krijgen
in de tentoonstelling een gezicht en vertellen over hun liefde voor de beeldhouwkunst
en het museum. Zij staan eveneens garant voor een selectie beelden van hoge
kwaliteit en internationale allure die samen met beelden uit de eigen collectie van het
museum zal worden getoond.
Kosten voor de rondleiding: 5,00 euro per persoon (ook voor begeleiders),
exclusief entree, inclusief koffie/thee voor aanvang van de rondleiding.
Aanvang/inloop: vanaf 11:00 uur. Aanvang rondleiding: 11:30 uur.
Duur van de rondleiding: ruim een uur.
Er wordt in kleine groepjes onder leiding van een rondleider rondgelopen.
Wijze van aanmelden:
Mail of bel museum Beelden aan Zee via binnenhandbereik@beeldenaanzee.nl of
070 3585857, meld op welke dag u wilt meelopen, met hoeveel mensen u komt en
op welk telefoonnummer u eventueel bereikbaar bent. Zorgt u, indien nodig, graag
zelf voor een begeleider. Opgave graag uiterlijk de woensdag voor de desbetreffende
zaterdag.

Gegevens museum Beelden aan Zee:
- Adres: Harteveltstraat 1 (ingang)/Boulevard, 2586 EL Scheveningen.
- E-mail: binnenhandbereik@beeldenaanzee.nl
- Telefoon: 070 3585857
- Info: www.beeldenaanzee.nl
Entree:
De entreeprijzen zijn:
- Met Museumkaart: gratis.
- Zonder Museumkaart: volwassenen 16,00 euro.
- Op vertoon van de OV-Begeleiderskaart heeft één begeleider gratis toegang.
- Zonder OV-Begeleiderskaart betaalt de begeleider 8,00 euro entree.
Openbaar vervoer:
In verband met werkzaamheden (t/m mei 2021) aan de Gevers Deynootweg
adviseren wij om vanaf Den Haag Centraal of Den Haag Holland Spoor tram 9 te
nemen, en vanaf daar via de Boulevard naar het museum te lopen.
Vanuit station Den Haag Centraal kunt u tram 9 nemen, richting Scheveningen
Noorderstrand, aankomst bij halte Kurhaus na ca. 14 minuten. Vanaf daar is het ca.
7 minuten lopen naar museum Beelden aan Zee: ga vanaf de halte richting het
Kurhaus. Loop langs het Kurhaus, naar beneden, richting de Boulevard. Ga naar
links en loop tot aan de Sprookjesbeelden. Loop via de hellingbaan of trap omhoog.
Het museum ligt na ca. 50 meter aan uw rechterhand.
Vanuit station Den Haag Holland Spoor kunt u tram 9 nemen, richting Scheveningen
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links en loop tot aan de Sprookjesbeelden. Loop via de hellingbaan of trap omhoog.
Het museum ligt na ca. 50 meter aan uw rechterhand.
N.B. Voor de ingang van het museum gaat vanaf straatniveau een trap naar boven.
De treden zijn gemarkeerd. Er kan ook van een rolstoellift gebruik gemaakt worden.

