Kunstreis naar Florence met Dr. Gandolfo Cascio tussen 11-19 juni.
De reis gaat door, er zijn voldoende aanmeldingen. Er is nog plaats!
Naar aanleiding van de oproep in onze
vorige Nieuwbrief, kan ik verheugd
melden
dat
zich
voldoende
belangstellenden hebben aangemeld voor
de kunstreis!
Er is echter nog plaats voor een beperkt
aantal gegadigden.
Uit de keuze tussen Rome, Florence en
Milaan is de beslissing genomen om
Florence te bezoeken, een stad vol met
belangrijke Italiaanse cultuur.
Het boeken van de vlucht/reis naar Florence en het verblijf aldaar, gebeurt
op individuele basis. Tevens is de periode vooraf en daarna, zelf te kiezen.
Wat vast staat zijn de 3 dagen waarin Dr. Gandolfo Cascio, ons rondleidt
langs verschillende musea en een aantal gezellige delen van de stad.
Hieronder het programma (onder voorbehoud):
Dag 1 dinsdag 14 juni
09.30 Welkom & afspraken
10.15 Middeleeuwse en Renaissance kunst: Galleria degli Uffizi. Hier zullen
we grote meesterwerken van het begin van de vroegmoderne Westerse
kunst zien: Botticelli, Leonardo en Michelangelo.
12.30 Individuele lunch
14.00 Renaissance beeldhouwkunst: Museo del Bargello. Dit museum
huisvestigt beelden van meesters als Donatello en Michelangelo
Dag 2 woensdag 15 juni
10.00 Museo di San Marco. Dit is een voormalige klooster met fresco's van
Beato Angelico.
11.00 Koffiebreak
12.00 Wandeling in de San Lorenzo buurt en overdekte markt. Hier zullen
we een gezellige markt (eten en lederwaren) bezoeken. Gelegenheid om een
een hapje te eten samen met de winkelende Italianen.
13.00 Individuele lunch
14.00 Moderne kunst: Galleria Palatina van Palazzo Pitti en Giardini di
Boboli. Na de kunst van het begin, gaan we door met de moderne kunst van
de 19 eeuw. Denk aan kunstenaars als Silvestro Lega, Hayez.

Dag 3 donderdag 16 juni
10.00 Bezoek aan de basiliek van Santa Croce. Dit is het Pantheon van de
Italianen met de tombes van bekende kunstenaars en wetenschappers.
11.00 Koffiebreak
12.00 Kathedraal van Santa Maria del Fiore. Een gotische kerk met
interessante fresco's.
13.00 Individuele lunch
14.00 Hedendaagse Kunst: Museo del Novecento. Na de vroeg moderne en
de moderne kunst zullen we kennis maken met de XX eeuw. Hier zullen we
zien werken van Donghi, Guttuso en Campigli.
19.00 Gezamenlijk diner
Kijk ook op deze site: www.polomuseale.firenze.it/en/musei/tutti.php
Deelname aan dit educatieve deel bedraagt 300 euro p.p. (inclusief alle
toegangskaartjes). U ontvangt in april instructies voor betaling, per email.
Wij proberen zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. U ontvangt tijdig
informatie over vlucht en verblijf en tips, echter een ieder mag hiervan
afwijken en eigen keuzes maken. Ook tijdens ons verblijf in Florence is onze
intentie om gezamenlijk te lunchen en dineren. Suggesties voor invulling van
de overige vrije dagen en diners zijn welkom.
Planning:
Begin april ontvangt u bericht met suggesties voor hotel, vlucht en de lijst
met deelnemers.
Eind mei, krijgt u per email, het definitief programma en verzamel adressen
in Florence.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij Hing Teng, liefst via email:
hhteng@telfort.nl of mobiel: 06 2266 0108.
Alle correspondentie gebeurt per email.

