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Met genoegen kondigen wij de excursie van de vereniging Verre Culturen Delft aan.

Donderdag 25 april 2013 – Excursie naar het MAS in Antwerpen
De excursie naar het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen staat voor donderdag 25 april aanstaande op het
programma. Het nu al vermaarde MAS werd genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2013!
Antwerpen is een stad aan een stroom met een haven. Dat zorgt al eeuwen voor ontmoeting en uitwisseling. Het MAS
verzamelt de sporen van die uitwisseling en vertelt er nieuwe verhalen mee. Over de stad, de stroom en de haven.
Over de wereld in al zijn verscheidenheid. Over de verbondenheid van Antwerpen met de wereld. Maak kennis met
Antwerpen in de wereld en met de wereld in Antwerpen.
e
Op twee verdiepingen wordt gefocust op het thema 'Leven en dood', met collecties over mensen en goden (7 etage)
e
en over boven- en onderwereld (8 etage) in traditionele culturen over de hele wereld.

Programma
09.15 uur

Vertrek met de bus vanaf het busstation aan de achterzijde van het centraal station in Delft

Circa 10.15 uur

Aankomst in Antwerpen bij het MAS

10.30 – 12.30 uur

Rondleiding door een gids “ Wereldhaven in zakformaat” .
Het MAS staat op de plek van het vroegere Ooster- of Hanzehuis. Dat was eeuwenlang een
brandpunt van de Antwerpse havenactiviteit. Maar er zijn nog heel wat meer maritieme sporen
te vinden in de oude havenwijk. Sporen van een havengebonden industrie, maar evengoed
van talloze mensenlevens die vervlochten zijn met het ritme van de haven - allemaal
erfgoedelementen die samen de levende Collectie Antwerpen uitmaken.

12.30 – 13.30 uur

Lunch in het “Duvels Genot”

13.30 – 15.30 uur

Thema rondleiding met gids “Leven en Dood” (7e en 8 etage van het MAS).
Leven en Dood gaat over mensen en goden, over boven- en onderwereld. In de tour wordt
ingegaan op de grote levensvragen en hoe mythes en religies, filosofen en wetenschappers
deze proberen te begrijpen en te verklaren. Een belangrijk onderdeel is de collectie van Paul
en Dora Janssen-Arts.

16.30 uur

Vertrek naar Delft; aankomst ongeveer 17.30 uur

e

De kosten voor deze dag bedragen €55 per persoon voor leden van de vereniging Verre Culturen Delft. Niet leden
betalen €65 per persoon. In dit bedrag zijn alle kosten (busvervoer, lunch, rondleidingen en toegang tot museum)
opgenomen.
U kunt zich tot 18 april 2013 aanmelden voor deze excursie door overmaking van voornoemd bedrag op
rekeningnummer 3010395 ten name van: Etnografische Vereniging Delft o.v.v. excursie MAS Antwerpen. Bij
overboeking s.v.p. uw telefoonnummer vermelden.
Aangezien er maximaal 45 personen kunnen deelnemen wordt uw deelname vastgelegd op basis van datum van
binnenkomst betaling. U bent van harte uitgenodigd voor deze excursie, waarbij u tevens een introducé mee mag
nemen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de vereniging Verre Culturen Delft

