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Beste leden,
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29
november 2011 van 19:15 - ca. 20.00 uur in de Van der Mandele-zaal (van Museum Het Prinsenhof, Oude Delft 185,
2611 HR Delft). Daarna is er gratis koffie en thee, waarna eveneens in Van der Mandele-zaal om 20:15 uur de fim
begint.
Voorafgaand aan de vergadering nodigen we u uit voor een borrel en een Indische maaltijd van Toko Rame in de Van
der Mandele-zaal.
Let op: Reserveren doet u door voor 20 november het bedrag voor de maaltijd (€ 15,00 per persoon) over te maken
naar Rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft onder vermelding van “Indische maaltijd” en uw
telefoonnummer! Mochten we te veel aanmeldingen krijgen, dan geldt de datum van de overschrijving en krijgen de
late inschrijvers tijdig bericht en hun bijdrage teruggestort.
Programma:
17.30 uur borrel
18.00 uur Indische maaltijd
19.15 uur jaarvergadering
20.15 uur films over Indonesië met toelichting van Frits van Santen:
1. Java en Madura in de jaren twintig van de vorige eeuw.
Indonesië, het eilandenrijk van "de"Stille Kracht"en van "Tempo Doeloe", vrij te vertalen als: rustig aan dan breekt het
lijntje niet. Elk van de meer dan 13000 eilanden heeft een volstrekt eigen karakter. In "L'Indonesie commant elle vit"
(met Nederlandse ondertitels) zien wij het vooroorlogse koloniale Nederlands-Indië door de ogen van Willy Mullens,
De pionier van de Nederlandse cinema.
2. Sulawesi (Celebes) nu
Sulawesi (Celebes) biedt de bezoeker nog steeds kleurrijke opvoeringen, traditionele architectuur van Torajaland en
een onbedorven onderwaterwereld.

Let op: Alle consumpties tijdens borrel en maaltijd zijn voor eigen rekening. Daarna is er gratis koffie en thee, waarna
om 20.15 uur, eveneens in Museum Nusantara, de film begint.

