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Rondleiding ‘Indonesian Art Sale 2018’

Locatie: Venduehuis der Notarissen – Nobelstraat 5 – 2513 BC Den Haag
Datum + tijd: vrijdag 7 september 2018 van 14:00 tot 15:30
verzamelen: 13:45 – 14:00 bij de ingang van het Venduehuis.
______________________________________________________________________________________
Wilde u altijd al eens kijkje nemen achter de schermen bij een veilinghuis? Het Haagse Venduehuis der
Notarissen biedt in samenwerking met de Vereniging van Verre Culturen Delft de leden van de Vereniging
die mogelijkheid aan. Na een ontvangst in de “Aktekamer” waar u van een kopje koffie of thee kunt
genieten, krijgt u een inleiding over de geschiedenis van het veilinghuis, en worden wetenswaardigheden
verteld over de gang van zaken tijdens de veiling. Daarna kunt u uitgebreid rondkijken in de zalen, waarbij
wij stilstaan bij een aantal bijzondere objecten en schilderijen die tijdens de Indonesian Art Sale 2018 te
koop worden aangeboden.
De kosten voor de rondleiding bedragen € 9,50 per persoon.

______________________________________________________________________________________
Bij voldoende belangstelling zullen we ons bezoek aan het Venduehuis laten volgen door een borrel in
restaurant Milu, Net als het Venduehuis is ‘t Hof van Eten gevestigd in het historische Hofkwartier, op nog
geen twee minuten lopen van het veilinghuis. Neem eens een kijkje op http://www.restaurantmilu.nl om
een indruk te krijgen van dit gezellige restaurant.

______________________________________________________________________________________
Zou u zich vóór maandag 20 augustus 2018 voor deelname – liefst per e‐mail – willen aanmelden bij

Hans van Haeren ‐ Haerenh@xs4all.nl ‐ tel. (015) 2146791
en daarbij willen aangeven, of u deel wenst te nemen aan de rondleiding + afternoon tea, of uitsluitend
aan de rondleiding.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Vereniging van Verre Culturen Delft

