In Castrum Peregrini
02.04.13 t/m 13.04.13

Oresteia
Voorstelling op basis van ‘De Eumeniden’, derde deel
van de Oresteia van Aischylos,in de regie van Maruja
Bobo Remijn met o.a. Salomea Franken als wraakgodin
en Julien Croiset als Apollo
FemArtMuseum in Castrum Peregrini,
Herengracht 401, 1017 BP Amsterdam
zo en ma gesloten (of op afspraak)

In Castrum Peregrini
08.03.13 t/m 13.04.13

Zoek de Godin in jezelf
Drifting Déjà Vu

Gisèle Aphroditi Lubsen,
El Shaddai – God met de
borsten 2013

Divine
Surprise!
Het vrouwelijke
in God

Zondag en maandag geen voorstellingen
Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en de tentoonstelling van Gisèle Aphroditi Lubsen bekijken.
Aanvang voorstelling Oresteia 20.15 uur
Entree 7.50, met reductie 5.00 euro
Beperkt aantal plaatsen, reserveer nu!!
project@femartmuseum.nl en
mail@castrumperegrini.nl

Het bijzondere werk van Gisèle
Aphroditi Lubsen is een fotografische
zoektocht – onder water – naar het
vrouwelijke archetype in mythologie,
sprookjes, verhalen en geschiedenis.
www.giselelubsen.com
http://castrumperegrini.org

The Art of Feminine Presence
In Castrum Peregrini
Dinsdagavond 12, 19, 27 maart 2013 van 19.30 – 22.00 uur
De Art of Feminine Presence is opgebouwd uit een
serie oefeningen, waaronder een bewegingsmeditatie,
ontwikkeld door Rachael Jayne Groover. De oefeningen
zijn praktisch en eenvoudig zodat op een simpele manier
weer verbinding gemaakt kan worden met de ‘vergeten’
vrouwelijke essentie die zoveel draagvlak creëert en kan
creëren.
Investering: 120 euro voor 3x
beweeGKunst Anki Doeleman Coach, Trainer, Reader
www.beweegkunst.nl

FemArtMuseum in
08.03.13 t/m 25.08.13

Herengracht 366-368, Amsterdam

Women for all seasons

Divine Surprise!

Female Power

Het beeld van de vrouw in de oudheid

Het vrouwelijke in God

Matriarchaat, Spiritualiteit & Utopie

08.o3.13 t/m 25.o8.13

08.o3.13 t/m 25.o8.13

03.03. – 20.05. 2013

Women for
all seasons
Het beeld van
de vrouw
in de oudheid

Uitgave van FemArtMuseum 2013

Een rondgang langs beelden
van vrouwen in de afdelingen Oude Egypte, Nabije
Oosten en de Griekse
Wereld leidt de bezoeker
naar een speciale presentatie van moedergodinnen
en vruchtbaarheidsidolen
uit de eigen collectie van
het museum. Daar toont
een stoet van vrouwen, van
het Neolithicum tot aan het
begin van onze jaartelling,
de veelzijdigheid van de
vrouw en van de vormgeving in de antieke kunst.

Een stoet vrouwen
Lezing door Geralda Jurriaans-Helle,
conservator Allard Pierson Museum
Allard Pierson Museum, zondag 7 april 14.00 uur
Aan de hand van voorbeelden uit de collectie van het
Allard Pierson Museum wordt een overzicht gegeven
van de manier waarop in de verschillende culturen
van de oudheid de vrouw wordt uitgebeeld.
Allard Pierson Museum,
Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
Open: di-vrij 10–17 uur, za-, zon- en feestdagen 13–17 uur
Gesloten: maandag, eerste paasdag, Koninginnedag,
eerste pinksterdag
allardpiersonmuseum.nl

Othmar Keel

Divine
Surprise!
Het vrouwelijke
in God

FemArtMuseum in

Divine Surprise! is een
verrassende zoektocht naar
de vrouwelijke kanten van
God. Vrouwelijke idolen en
godinnen uit het oude
Nabije Oosten – van 6000
v.Chr. tot aan de tweede
eeuw van onze jaartelling –
tonen een breed scala van
vrouwelijke goddelijkheid.
Ook wordt ingespeeld op
het huidige debat over
het belang van vrouwelijke
energie naast mannelijke
energie in onze samenleving.

FemArtMuseum in Bijbels Museum
Herengracht 366 – 368, 1016 CH Amsterdam
Open: di t/m za van 10 – 17 uur,
zon- en feestdagen van 11 – 17 uur.
www.bijbelsmuseum.nl
www.femartmuseum.com
Zie de website voor de randprogrammering
en actuele informatie
FemArtMuseum Amsterdam wordt mede ondersteund
door Prins Bernhard Cultuurfonds, Vormingscentrum
De Born, Stichting STUW, Amsterdams Fonds voor de
Kunsten en Stichting Kick

Nandipha Mntambo, Europa, 2008, foto. Courtesy:
Nandipha Mntambo & Michael Stevenson Gallery.

Geralda Jurriaans-Helle

Female Power is een tentoonstelling vol vrouwelijke
kracht en energie. Werk van een twintigtal internationale kunstenaars laat zien hoe een visie op de
toekomst gepaard gaat met een duik in de geschiedenis, van moeder, over-overgrootmoeder, naar de
(moeder)godin. Hedendaagse kunst wordt gecombineerd met werk van kunstenaars als Louise
Bourgeois en Mary Beth Edelson die in de jaren ’70
en ’80 van de vorige eeuw met hun vrouwbeelden
hebben bijgedragen aan ‘empowerment’.
MMKA, Utrechtseweg 87, 6812 AA, Arnhem.
Open: di-zo 11–17 uur. Gesloten: 30 april.
Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag geopend.
WWW.MMKARNHEM.NL

