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Start bijeenkomsten KunstnijverheidsKring  

 
Mede op basis van de geïnventariseerde wensen zijn er dit seizoen 3 bijeenkomsten gepland 
en wel op : 
 

zaterdag 27 maart,  zaterdag 24 april en zaterdag 29 mei 
 

Hoewel het verbouwde museum Nusantara nog niet volledig is ingericht en officieel geopend 
kunnen we al wel terecht in de fraaie koffie- annex winkelruimte. De bijeenkomsten vinden van 
14:00 -16:00 plaats (van 11:00 – 13:00 speelt het Gamelan orkest Marsudi Raras, waarbij u ook 
aanwezig kunt zijn).  
 

 
 
Kunst en kunstnijverheid van Indonesië (en van Azië) omvat een breed gebied van materialen en technieken; 
voorwerpen vervaardigd voor dagelijks gebruik, vaak met een magisch/ symbolische betekenis bij rituelen maar 
ook puur als versiering of sieraad met een hoge artistieke waarde. Voor de huidige bezitters hier hebben sommige 
voorwerpen soms een grote betekenis als herinnering aan een ver land en een bepaalde periode in hun leven of 
dat van hun familie. Onze bijeenkomsten zijn bedoeld om beide aspecten te verenigen; met elkaar kunnen we 
meer te weten komen over stijl, afkomst en gebruik van de meegebrachte voorwerpen. 
 
Over de opzet en het verloop van deze bijeenkomsten vernemen wij graag uw mening. U bent allen welkom en 
zolang het museum nog niet officieel geopend is kunt u uw vrienden en bekenden gratis meenemen. Koffie en thee 
worden door het museum geserveerd en zijn daarom niet gratis. 
Voor de komende 3 bijeenkomsten hebben we een (globaal) thema, andere onderwerpen komen op verzoek later 
aan de beurt: 

Zaterdag 27 maart 14.00 - 16.00 u.  Houtsnijwerk (Dayak, Batak, Bali, …) 
Zaterdag 24 april      14.00 - 16.00 u.      Textiel (Ikat, batik, …..) 
Zaterdag 29 mei      14.00 - 16.00 u.      Krissen 
 

Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 40 personen) en aantal/soort mee 
te nemen voorwerpen wordt u verzocht (niet verplicht) uw komst voor de 1

e
 bijeenkomst van 27 maart te melden bij 

de coördinator Kunstnijverheidskring:  
 

Hans van Haeren tel. 015-2146791 e-mail:  haerenh@xs4all.nl 
 

of bij het secretariaat van de vereniging (zie briefhoofd). 
 

Wij zien met spanning uit naar uw komst op 27 maart a.s. en verwachten dat deze bijeenkomsten zowel voor u als 
voor het museum een geslaagde activiteit zullen opleveren. 
 
Het bestuur van de Etnografische Vereniging Delft   
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