Persbericht
Beleef Bosch én Binnendieze

De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft rondom de tentoonstelling in Het
Noordbrabants Museum Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der
Koningen speciaal een winterarrangement samengesteld. Met, heel uniek in de winter, een
vaartocht over de Binnendieze naar Het Noordbrabants Museum.
We willen samen met Het
Noordbrabants Museum
vieren dat een origineel
schilderij van Jeroen Bosch
deze winter in onze stad te
zien is. Het gaat om
Aanbidding der Koningen uit
The Metropolitan Museum
of Art in New York.
Wereldwijd zijn ongeveer 25
originele schilderijen van
Bosch bewaard gebleven die zelden worden uitgeleend. Dat maakt deze bruikleen voor Het
Noordbrabants Museum heel bijzonder.
Als Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch willen we deze bijzondere gebeurtenis op een
speciale manier met u mee beleven. Vandaar ons winterarrangement Beleef Bosch én
Binnendieze. Uniek, omdat wij voor het eerst in de wintermaanden over een deel van de
Binnendieze gaan varen. Maar natuurlijk verwennen wij u ook met lekkernijen en
begeleiden onze deskundige gidsen en schippers u door onze mooie stad. Op deze manier
sluiten wij ons jubileumjaar 45-jaar Kring Vrienden passend af.
Bekijk hieronder het programma dat vanaf nu te boeken is. We hopen u te mogen
begroeten.
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch

Parade 12, tel: 073 – 612 49 18
algemeen@kringvrienden.nl

Programma
12.00 tot ± 17.00 / 18.00 uur
Ontvangst bij restaurant Picasso met warme chocolademelk of koffie met Bossche bol.
Onze gids neemt u mee voor de Jeroen Bosch wandeling.
Korte rondleiding in het Zwanenbroedershuis met versnapering.
Vaartocht over de Binnendieze.
Aankomst Het Noordbrabants Museum en bezoek expositie op eigen gelegenheid.
Afsluiting bij Grand Café Silva Ducis met glühwein met borrelplankje en cappuccinokopje
zuurkoolsoep met spekjes.
*Onder voorbehoud van weersomstandigheden. Als er niet gevaren kan worden, wandelt u
onder leiding van een gids naar Het Noordbrabants Museum.
** Apple:
https://itunes.apple.com/nl/app/podcatcher-audio-guide/id530451882?mt=8
Google play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guideid.podcatcheraudioguide&hl=nl

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Beleef Bosch én Binnendieze
Aanvang:
restaurant Picasso, Kerkstraat 49, ’s-Hertogenbosch (centrum).
Duur:
van 12.00 tot ± 17.00 / 18.00 uur
Tarief:
p.p. € 47,50 of met Museumkaart € 35,00
Data:
vanaf 7 december op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Verkoop:
balies van de Kring Vrienden: Parade 12 en Sint-Janssingel 25
www.DagjeDenBosch.com
telefonisch: 0900 2020 178 (90 cent per gesprek)
Groepen
Data: vanaf vrijdag 7 december. Van dinsdag tot en met zondag mogelijk, in overleg. Vooraf
telefonisch reserveren via nummer: 073 – 613 5098.

