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Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van een lezing op woensdag 18 oktober om 20.15 uur
in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183/185 te Delft.
Spreker zal zijn de heer Hugo Kreijger met een voordracht, geïllustreerd met dia’s, onder de titel

“Tibet en de 14 Dalai Lama’s”
De heer Kreijger is uitgenodigd vanwege de (mede door hem georganiseerde) tentoonstelling onder dezelfde titel
in het Wereldmuseum te Rotterdam, te bezoeken tot 7 januari 2007.
Hij meldt daarover: ‘De huidige spirituele leider van de Tibetanen, de 14e Dalai Lama, is een internationale
beroemdheid. Zijn boodschap van mededogen en verdraagzaamheid is een voorbeeld voor de wereld. Hiervoor
kreeg hij in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede, die hij persoonlijk voor de tentoonstelling ter beschikking heeft
gesteld. De tentoonstelling en dus ook deze lezing gaan in op vragen als wie is de Dalai Lama, hoe wordt je een
Dalai Lama, wie zijn de 13 andere Dalai Lama’s en wat is het Tibetaans Boeddhisme? Met behulp van dia’s zal
worden geprobeerd dit complexe maar kleurrijke geheel te belichten’.
De heer Kreijger heeft Aziatische kunst gestudeerd aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Hij is vanaf
1980 werkzaam voor veilinghuis Christie’s waar hij veilingen heeft georganiseerd van Zuid- & Zuidoost-Aziatische
en Tibetaanse kunst in Amsterdam en New York. Vanaf 1997 is hij consultant voor datzelfde veilinghuis. Heeft
diverse tentoonstellingen georganiseerd op het gebied van onder meer Tibetaanse en Indonesische kunst in binnenen buitenland. Daarnaast staan er diverse publicaties op zijn naam over Aziatische kunst.
De toegang tot deze bijeenkomst is gratis voor leden (met één introducé). Donateurs van de Stichting Nusantara en
houders van CJP en 65+ kaarten betalen een entree van € 2,- Overige belangstellenden betalen € 2,50
Er zijn slechts 75 zitplaatsen beschikbaar in de Cosazaal.
Zaal open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf 20.00 uur
Voor programma 2006/7 en mededelingen: z.o.z.

14e Dalai Lama en Nobelprijswinnaar (foto: C. Cabrol)

Stupa (foto: W. Oomen)
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Wijziging volgorde lezingen 2006:
Door omstandigheden hebben de sprekers van 15 november en 13 december de data omgewisseld.
Dit betekent dat Mw. Annette van Ham op woensdag 15 november komt spreken over ‘De Australische
Aboriginals en hun kunst’, terwijl de heer Niemeijer op woensdag 13 december zal spreken over
‘Indo-Portugezen van Tugu’.
Lezingen 2006/7:
15 november: Mw. Annette van Ham over ‘De Australische Aboriginals en hun kunst’
13 december: De heer Niemeijer over ‘Indo-Portugezen van Tugu’
17 januari:
De heer Maarten Ruijters over “Grand Tour in Birma”
14 februari:
De heer René Kolkman over “Architectuur van Japanse gebouwen en tuinen”
De woensdagavonden 14 maart, 18 april en 23 mei zijn nog niet ingevuld
De lezingen zijn steeds op woensdagen om 20.15 uur in de Cosazaal van museum Nusantara, ingang
Oude Delft 183/185 te Delft. Zaal open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf
20.00 uur
De toegang tot deze bijeenkomsten is gratis voor leden (met één introducé). Donateurs van de Stichting
Nusantara en houders van CJP en 65+ kaarten betalen een entree van € 2,- Overige belangstellenden
betalen € 2,50

