THE

De opening zal worden verricht door
Hare Majesteit de Koningin. Tot ons
genoegen zullen wij in het gezelschap zijn
van verschillende exposerende kunstenaars.
Wij nodigen u van harte uit bij de opening
aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt
plaats in de Kloosterkerk,
Lange Voorhout 4, Den Haag op dinsdag 29
mei 2012, aanvang 16.30 uur. Wij verzoeken
u om uiterlijk 16.00 uur aanwezig te zijn.

We cordially invite you to the opening, to
be performed by Her Majesty the Queen.
We are delighted to be in the company of
several exhibiting artists.
The opening will take place in the
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, The Hague
on Tuesday, 29 May 2012, at 16.30. You are
kindly requested to be present at 16.00.

Aansluitend is er gelegenheid de
tentoonstelling te bezichtigen.
Vanaf 17.00 uur is er een receptie in Pulchri
Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag.

The opening will be followed by a stroll
around the exhibition. A reception will be
held from 17.00 in Pulchri Studio,
Lange Voorhout 15, The Hague.

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk en
geldt voor twee personen. R.s.v.p. voor 21
mei 2012 via antwoordkaart, fax of e-mail.
Na uw aanmelding krijgt u een
bevestigingskaart die getoond moet worden
bij binnenkomst van de Kloosterkerk en
Pulchri Studio.

This invitation is strictly personal and valid
for two persons. Please RSVP before 21 May
2012, by mail, fax or e-mail.
Upon registration, you will receive a
confirmation card that must be presented
for entry to the Kloosterkerk and
Pulchri Studio.

Dresscode: Tenue de Ville. Het dragen van
een hoed door de dames wordt op prijs
gesteld.

Dress code: Tenue de Ville. It would be
much appreciated if ladies could wear a
hat.

Op vertoon van deze uitnodiging krijgt u
eenmaal gedurende de
tentoonstellingsperiode kosteloos toegang
voor twee personen tot museum Beelden
aan Zee.

Presentation of this invitation during the
period of the exhibition provides one visit
free of charge for two persons to Museum
Beelden aan Zee.

RAINBOW
Uitnodiging opening expositie 29 05 2012

The Rainbow Nation
p/a museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag

Opening

NATION

*Graag doorhalen wat niet van toepassing is
*Please delete where not applicable

Antwoord per fax/Reply by fax: 0031 (0)70 358 40 50
Antwoord per post/Reply by mail: The Rainbow Nation, p/a museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
Antwoord per e-mail/Reply by e-mail: zaegel@sculptuurinstituut.nl

Naam gast (indien van toepassing):
Name (if applicable):

Will attend/will be unable to attend* the opening of The Rainbow Nation,
on Tuesday May 29 2012 with 1/2* person(s).

Zal wel/niet* aanwezig zijn bij de opening van The Rainbow Nation,
op dinsdag 29 mei 2012 met 1/2* personen.

The motivation of this extensive summer
exhibition is the new Nelson Mandela
monument in The Hague that will be
unveiled later this summer.

The works of art reflect the complexity of
South African society, a society steeped in
the quest for its own identity, driven by the
need to come to terms with a dark past of
oppression and racial discrimination.

Adres:
Address:

Op de locaties museum Beelden aan Zee en
Lange Voorhout wordt de ontwikkeling van
de moderne en hedendaagse
beeldhouwkunst uit Zuid-Afrika getoond.

On behalf of the board and management
of museum Beelden aan Zee and Den Haag
Sculptuur, we are pleased to invite you to
the opening of the exhibition The Rainbow
Nation: Contemporary sculpture from South
Africa.

The locations museum Beelden aan Zee and
Lange Voorhout will display the
developments and state of affairs of
contemporary sculpture from South Africa.

Bedrijf/organisatie (indien van toepassing):
Company/Organization (if applicable):

Lange Voorhout: 29-5 t/m 9-9 2012
Museum Beelden aan Zee: 8-6 t/m 30-9

Zuid-Afrikaanse samenleving, een
samenleving die zeer verscheiden
identiteiten, levensovertuigingen en
stammen onder de koepel van een nationale
staat koestert.

Naam:
Name:

Hedendaagse beeldhouwkunst uit ZuidAfrika/ Contemporary sculpture from South
Africa

Namens bestuur en directie van museum
Beelden aan Zee en stichting Den Haag
Sculptuur nodigen wij u uit voor de opening
van de tentoonstelling The Rainbow Nation:
Hedendaagse beeldhouwkunst uit
Zuid-Afrika, samengesteld door
gastconservator Annelies Brans van der Straeten. Deze uitgebreide
zomertentoonstelling valt samen met de
latere onthulling van het grote Nelson
Mandela-monument in Den Haag.

Antwoordkaart

The
Rainbow
Nation

