
- Bijeenkomst in het Drents Museum te Assen -

Op zondag 10 februari 2013 wordt een gezamenlijk bezoek gepland aan 
het Drents Museum waar 2 tentoonstellingen lopen die onze aandacht 
verdienen omdat ze de periode illustreren waarin de geschiedenis van 
een leven, het monumentale epos van Paustovskij zich afspeelt. 
• De Sovjet Mythe, Socialistisch Realisme 1932-1960
• Samen en Alleen, Leven in Rusland van 1900 tot nu

Programma

11:00 openingsuur museum

12:30 gezamenlijke lunch in het museumrestaurant, gevolgd door een 
korte huishoudelijke vergadering

14:00 inleiding en rondleiding

vanaf 16:00 afsluitend borreltje in het museumrestaurant

17:00 sluitingsuur museum

Praktisch

Entreeprijs: 12,00 / Museumkaart gratis 

Kostprijs lunch: 13,50 euro 

Voor de leden wordt de rondleiding betaald door de vereniging,          
niet-leden betalen 8 euro. 

Lunch en borreltjes voor eigen rekening.

Indien u wenst deel te nemen aan de lunch en de rondleiding gelieve dit 
te melden op secretariaat@paustovskij.org voor 20 januari 2013.

Eveneens indien u wenst te carpoolen of plaatsen in uw wagen ter     
beschikking heeft. 

Het museum bevindt zich op loopafstand (5 min.) van het station.

Bijkomende informatie http://www.drentsmuseum.nl/tentoonstellingen

 

- Studiedag rond Konstantin Paustovskij in Leuven -

De nieuwe streefdatum is vrijdag 17 mei 2013, de datum waarop de 
vereniging 15 jaar geleden werd opgericht.

- Reis 2013 Mesjtsjora en Moskou -

De reis zal doorgaan in september 2013. Een eerste opzet wordt tijdens 
de bijeenkomst in Assen kort toegelicht.

- Hernieuwen lidmaatschap 2013 -

Voor 20 euro bent u weer een jaar volwaardig lid. Kunt u niet actief aan 
onze activiteiten deelnemen, weet dan dat u een belangrijke bijdrage 
levert aan een kleine, selecte vereniging die zich als voornaamste doel 
stelt het werk en de naam van Paustovskij levend te houden.

Bijdrage te storten op NL03 RABO 0356530388 / RABONL2U 
Haya van Somerenstraat 11 / 1862 DA Bergen

 - Contact-

Nederland / secretariaat Vereniging Konstantin Paustovskij
De Savornin Lohmanlaan 97 / 2566 AK  Den Haag
België / Ria Verbergt / Desguinlei 64 / 2018 Antwerpen
secretariaat@paustovskij.org

www.paustovskij.org

NIEUWSBRIEF 06 DECEMBER 2012

Konstantin Paustovskijvan de vereniging

Maaisters, 1929-1929, Kazimir Malevitsj

Het bestuur van de Vereniging Konstantin 
Paustovskij wenst u veel leesgenot en een 

gezond en voorspoedig jaar !


