exclusief

Speciaal geselecteerd voor SPOOR-lezers
Kijk voor alle aanbiedingen snel in het voordeelboekje!
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Exclusief SPOORarrangement
Het Rijksmuseum en SPOOR bieden u keuze uit drie exclusieve lezingen voor de
speciale prijs van € 29,50 per lezing. Dat is inclusief museumbezoek, een kop koffie
of thee en wat lekkers voorafgaand aan de lezing. De aanbieding is niet geldig in
samenhang met de Museumkaart of andere kortingsacties. Inschrijven kan via www.
rijksmuseum.nl/spoor. Voor alle lezingen geldt: inschrijven kan tot een week voor de
betreffende lezing. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.
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Unieke kans!

Drie exclusieve
SPOOR-lezingen in
het Rijksmuseum
De boeiendste manier om het Rijksmuseum te ontdekken
is via een van deze lezingen door gerenommeerde experts:
kies zelf welke u het meest aanspreekt.

H

et vernieuwde Rijksmuseum is nu dé grote trekpleister van Amsterdam. Zeer terecht, want het gebouw is
prachtig gerestaureerd en ook de presentatie van de
collectie is helemaal nieuw. In 80 zalen wordt hier het verhaal
van Nederland verteld, van de Middeleeuwen tot de 21ste
Eeuw. Op deze inspirerende plek heeft SPOOR samen met het
Rijksmuseum drie unieke lezingen georganiseerd. Schrijfster
en historicus Nelleke Noordervliet, die een nauwe band heeft
met het Rijksmuseum, verzorgt voorafgaand aan elke lezing
een persoonlijke inleiding.
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Door Tim Zeedijk,
hoofd Tentoonstellingen van het
Rijksmuseum

Door Pieter Roelofs,
conservator 17de-eeuwse Nederlandse
schilderkunst van het Rijksmuseum

Door Harm Stevens,
conservator 20ste eeuw van het
Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is het eerste
nationale museum dat zijn hele collectie gemengd én chronologisch
presenteert. Zo zijn nu meubelen,
zilver, Delfts Blauw en schilderijen
bij elkaar in één zaal te vinden.
Maar liefst 800 schatten vertellen
het verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst en geschiedenis. Een
reis door de tijd in 1,5 km. Spreker
Tim Zeedijk was nauw betrokken bij
the making of het nieuwe Rijksmuseum. Hij vertelt graag alles over de
totstandkoming hiervan.

De Gouden Eeuw is voor velen synoniem
aan het Rijksmuseum. Het museum herbergt immers de belangrijkste verzameling 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst ter wereld. In de nieuwe inrichting
toont het Rijksmuseum deze schilderijen
in samenhang met historische voorwerpen. In het hart van het gebouw, op het
‘hoogaltaar’ van de Eregalerij, hangt De
Nachtwacht van Rembrandt. Als conservator van de Hollandse meesters die
tot de absolute wereldklasse behoren
is Pieter Roelofs dé man om te vertellen
over dit icoon van Nederland.

Wat doet een vliegtuig in het Rijksmuseum? Het moest in delen naar
binnen worden getakeld en past
maar nét in de zaal. Toch hoort het
helemaal thuis in het verhaal over de
20ste eeuw dat in het Rijksmuseum
wordt verteld. Het vliegtuig was begin
20ste eeuw een revolutie: voor het
eerst in de geschiedenis van de mensheid kon hij vliegen! Historicus Harm
Stevens, conservator 20ste eeuw bij
het Rijksmuseum, vertelt met plezier
over deze en nog veel meer andere
boeiende wetenswaardigheden.

DATUM: 26 oktober 2013 TIJDSTIP:
inleiding van 11.00 tot 11.30 uur, lezing
van 11.30 tot 12.30 uur.

DATUM: 9 november 2013 TIJDSTIP: inleiding van 11.00 tot 11.30 uur, lezing van 11.30 tot
12.30 uur.

DATUM: 16 november 2013 TIJDSTIP:
inleiding van 11.00 tot 11.30 uur, lezing van
11.30 tot 12.30 uur.

The making of
het nieuwe
Rijksmuseum
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Rembrandts
Nachtwacht: hét
icoon van Nederland

FK 23 Bantam,
Frits Koolhoven,
1918

Hoe een vliegtuig
het 20ste-eeuwse
luchtruim invloog

High Tea
in Brasserie
LONDEN

Dichtbij het Rijksmuseum, op
het Westeinde, vindt u Brasserie
LONDEN. Om de hoek bij de gezellige Albert Cuypmarkt en de
Utrechtsestraat. Hier wordt een
heerlijke High Tea geserveerd met
een keur aan hartige en zoete lekkernijen. Het interieur van Brasserie
LONDEN is modern en hip, en de
gasten van het bijbehorende hotel
komen uit de hele wereld.
AANBIEDING SPOOR-lezers kunnen
hier genieten van een heerlijke High Tea
voor twee personen voor slechts € 19,50
(normale prijs € 39,-). De High Tea bestaat
uit: onbeperkt thee en daarnaast finger
sandwiches, scones met jam en diverse
zoete zaligheden. Deze aanbieding geldt
tot 31 december 2013 en voor minimaal
2 en maximaal 8 personen per coupon.
Om te reserveren graag minimaal
een dag van tevoren bellen met
020 - 523 10 37 o.v.v. SPOOR- aanbieding.
Mailen kan ook: eat@brasserielonden.nl
Kijk voor meer informatie in het
SPOOR-voordeelboekje.
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exclusief

WAT Exclusief SPOOR-verdiepingscollege
WAAR Drents Museum, Brink 3 Assen
WANNEER Zaterdag 16 november 2013
van 12.00 tot 14.00 uur PRIJS SPOORlezers betalen € 24,50 (normale prijs
€ 29,50). Dit is exclusief toegang tot het
museum. U kunt zich inschrijven via
www.vrijeacademie.nl o.v.v. actiecode
NSDRENTS. Meer informatie:
0900 – 900 9100 (€ 0,20 p/m). Kijk ook in
het SPOOR-voordeelboekje.
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Het Ro Theater speelt Vreugdetranen
drogen snel. Spectaculair muziektheater in Balkansferen. Een caravan
op palen in een groot veld met
zonnebloemen: dat is het decor van
hilarische, bizarre, ontroerende en
groteske verhalen. De oma die weet
dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. De doorgedraaide filosoof die
vreemde moppen tapt. De man die
zich dood eet en een bruiloft die alle
kanten op giert. Geïnspireerd op de
films van Emir Kusturica en de romans
van Gabriel García Márquez. Door vijftien acteurs, dansers en muzikanten
met o.a. Jack Wouterse, Beppe Costa,
Gijs Naber en Sylvia Poorta.
WAT Theatervoorstelling Vreugdetranen
drogen snel WAAR Diverse theaters in het
land. Voor een overzicht zie www.rotheater.
nl/spoor WANNEER 13 september 2013 tot
en met 15 november 2013 PRIJS vanaf
€ 8,50 tot € 18,50 p.p. (normale prijs vanaf
€ 17,- tot € 37,- p.p.) max. 6 kaarten per coupon. Aanbieding is geldig tegen inlevering
van de coupon en telefonisch bij de kassa
van de theaters o.v.v. ‘SPOOR-actie’. Geldt
alleen voor de 1e rang en bovengenoemde
theaters. Niet geldig i.c.m. andere acties, op
reeds gekochte kaarten en op 23 september.
Kijk ook in het SPOOR-voordeelboekje.

Voordelig
naar ‘De Nieuwe
Wildernis’
Niet ver van Amsterdam ligt een
uitzonderlijk mooi natuurgebied:
de Oostvaardersplassen. Hier, in
de drooggelegde Flevopolder,
bepaalt de natuur het ritme. Het
resultaat is een ongerept stuk wildernis, dat nu prachtig in beeld is
gebracht. ‘De Nieuwe Wildernis ‘ is
een visueel spektakel waarvoor de
makers bijna twee jaar filmden. De
film brengt de schoonheid in alle
seizoenen in beeld. Hoofdrolspelers zijn onder andere een vossengezin. Soms aangrijpend, maar ook
vertederend en humoristisch.

Wat
lees je?

WAT Film WAAR Pathé-bioscopen in het
hele land. Voor een overzicht zie vanaf
15 oktober www.denieuwewildernis.nl
WANNEER Van 22 oktober 2013 tot 22
november 2013 PRIJS Van € 7,50 tot
€ 9,- voor 2 pers., afhankelijk van tijdstip
(normale prijs gemiddeld € 19,- voor
2 pers., 2 pers. per coupon) tegen inlevering van de coupon bij de kassa van de
deelnemende bioscoop. Kijk ook in het
SPOOR-voordeelboekje.
TIP: De natuur écht zelf beleven kan
natuurlijk ook, tijdens de schitterende
NS-wandeling in dit gebied. Kijk op
www.eropuit.nl/wandelen

spoor
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kijk in het
bonnenboekje!

Mijn
top 3
Schrijver en illustrator
Harmen van Straaten:

‘Het ontroert
me telkens weer’
Sinds zijn debuut in 1987 schreef Harmen
van Straaten al meer dan 50 boeken en
illustreerde hij er ruim 400. Dit jaar is hij de
schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk getiteld Je bent super... Jan! Harmen
is een fervent treinreiziger. ‘Ik heb altijd een
boek bij me in de trein.’
Stella Maris Joseph O’Connor
‘Stella Maris gaat over Ierse emigranten
die in 1847 de hongersnood ontvluchten en
per boot naar New York reizen. Er gebeurt
van alles aan boord. Dit boek is zo spannend
dat ik het in één ruk heb uitgelezen.’
Herinneringen van een bramzijgertje Jan
den Hartog
‘Het Boekenweekgeschenk van 1967. De
hoofdpersoon blikt terug op zijn vroege
jeugd, de tijd waarin de Afsluitdijk werd
aangelegd. Prachtige zeeverhalen. Ik heb
het vaak herlezen en het ontroert me telkens
weer. Het herinnert me aan uitjes in mijn
jeugd; dat we op stap gingen om te kijken
hoe Lelystad werd gebouwd.’
Alsof het voorbij is Julian Barnes
‘Een boek in twee delen over hoe
herinneringen vervormen. De hoofdpersoon
blikt terug op zijn leven als zestienjarige en
ontdekt dat wat hij zich herinnert niet is wat
hij heeft meegemaakt. Langzaam komt het
ware verhaal naar boven.’
De kinderboekenweek is van 2 tot en met
13 oktober 2013.
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TEKST: ANNEMIEKE LENSSINCK. FOTOGRAFIE: DINGENA MOL

De befaamde Dode Zeerollen van
dichtbij bekijken én alles te weten
komen over dit wereldfenomeen?
Dat kan zonder dat u er ver voor
hoeft te reizen. Het Drents Museum
in Assen presenteert een unieke
tentoonstelling rondom de rollen die tussen 1947 en 1956 zijn
gevonden. Ze werden aangetroffen
in elf grotten in de omgeving van
Qumran, aan de noordwestkust van
de Dode Zee. Exclusief voor u organiseert SPOOR samen met de Vrije
Academie een boeiend verdiepingscollege, dat uitgebreid ingaat op
de grote waarde van de rollen voor
onze kennis over de geschiedenis
en cultuur uit de tijd van Jezus. Een
aantal fragmenten is nog niet eerder
aan het publiek getoond. Ook te zien:
ruim 400 bijzondere objecten uit het
oude Judea, Masada, En Gedi, Gamla,
Jeruzalem en de grotten van Qumran.

Muzikaal
toptheater
vol magie

Zoals elk jaar wordt in de herfst de NS Publieksprijs uitgereikt. Vanaf
15 september kan iedereen stemmen op een van de genomineerde boeken. Marieke Klein is kernjurylid voor de NS Publieksprijs. Zes boeken lezen in vier weken
is voor haar totaal geen opgave. Marieke gaat voor de eretitel leesambassadeur. Op
de middelbare school in Doetinchem waar ze mediathecaris is, verdient ze die titel
eigenlijk al. Mede dankzij de passie waarmee zij praat over boeken, ontdekken leerlingen hoe leuk lezen is. ‘Als ik ze een boek heb aangeraden, komen ze vaak vragen
om het vervolg of andere boeken van die auteur. Geweldig vind ik dat.’
Stem mee vanaf 15 september t/m 14 oktober 2013 op www.nspublieksprijs.nl en ook - dit jaar voor het eerst! - via de reisplanner.
Een stem uitbrengen betekent ook kans maken op prachtige prijzen: de
hoofdprijs bestaat uit een jaar lang, elke week in een boekwinkel een boek
ter waarde van € 20,-uitkiezen!

TEKST: ANNEMIEKE LENSSINCK

College
Dode Zeerollen

Wie wint de
NS Publieksprijs?
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tijd voor lezen

Sophie Jane Zoer (22) heeft de
roman Droomwereld van Nora
Roberts bijna uit. ‘Ik lees, nee, ik
verslind boeken sinds ik op mijn
vijfde mijn arm brak en uit verveling mezelf leerde lezen. Mijn smaak
loopt nogal uiteen: van Couperus
tot Stephen King. De zwarte met
het witte hart van Arthur Japin is
een van mijn favorieten. Dit boek is
een lekker makkelijk tussendoortje:
pure ontspanning. Ik reis met de
trein naar mijn opleiding. De tijd
vliegt op deze manier.’
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Voordelige e-reader
Wie nog op zoek is naar zo’n handige
e-reader, kan nu profiteren van een
exclusieve aanbieding van SPOOR en bol.
com. Bij aankoop van een Sony Reader
PRS-T2N voor de scherpe prijs van € 99,krijgt u namelijk 50% korting op de bijbehorende, zwarte cover (PRSASC22B).
U betaalt voor deze cover slechts € 15,-.
Meer weten? Kijk op www.bol.com/
nsreader voor alle details.
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