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Nieuwsbrief Vereniging Verre Culturen Delft, oktober 2019
• ma 14 oktober
14.30 – 16.30 u

Reisverslag Turkmenistan door Niek Meijer, Delft
convocaat (aanmelding verplicht) zie bijlage.

• 25, 26 en 27 oktober
11.00 – 18.00 u

Tribal Art Fair 2019, Amsterdam
De Duif, Prinsengracht 756 zie www.tribalartfair.nl

• do 21 november
Jaarvergadering met Indische maaltijd en lezing
borrel + maaltijd 17.30 u Convocaat (aanmelden voor Indische maaltijd) volgt later.
De in de augustus Nieuwsbrief aangekondigde activiteiten voor de maand september zijn inmiddels
achter de rug: de Pasar Botanica, de lezing door Margriet van der Goes - op avontuurlijke wijze al
liftend naar India - en de DIALOGUE AMSTERDAM 2019 met vintage foto’s van Martin Roos (zie
bijgaande postkaart uit Atjeh)

Vooruitkijkend vindt u als bijlage het convocaat voor het reisverslag Turkmenistan door Niek Meijer
op maandag 14 oktober (alleen voor leden, aanmelding verplicht).
Inmiddels hebt u als het goed is ook het herfstnummer (Nr. 3) van Tribale Kunst ontvangen met in
het hart van het blad het programma tevens toegangskaart voor gratis entree van de Tribal Art Fair
2019 in de Duif, Prinsengracht 756 te Amsterdam op 25, 26 en 27 oktober. Zie voor openingstijden
en lezingenprogramma het blad TK of www.tribalartfair.nl
De datum voor de jaarvergadering op do. 21 november in het Meisjeshuis (borrel vanaf 17.30 u.)
heeft u al eerder kunnen noteren. Aanmelden voor de Indische maaltijd en jaarstukken volgen.
Aan het programma voor de 1e helft van 2020 wordt hard gewerkt; wel kunt u alvast de datum voor
de lezing van Jan Blokland getiteld “Van Chengdu naar Lhasa” (een tocht door de Himalaya met
aandacht voor cultuur en natuur) noteren nl. dinsdag 14 januari 2020 (aanvang 19.30 u.) in OPEN,
Vesteplein 100, Delft.

