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ALV 27 februari 2021 op andere wijze

De Algemene Ledenvergadering gaan we dit jaar anders organiseren.
Op de website www.jopiehuismanmuseum.nl/vrienden-en-meer en
haar YouTube kanaal zijn we vanaf 11 uur actief. Alle onderdelen van
de agenda passeren op een bijzondere wijze, evenals de afsluiting.
U kunt ook op een later tijdstip de vergadering (nog eens) bekijken.
Voor de rondvraag zien we graag uw reacties via e-mail:
vrienden@jopiehuismanmuseum.nl.
Tot ziens online,

uw voorzitter, Sjoerdtje de Visser

Nieuwe tickets

Exposeert u ook in #MijnJopie?

Age van der Zee (van Jopie’s Fiskklub-lid

#MijnJopie is een online-tentoonstelling op

Multiminded in Sneek) ontwierp onze nieuwe

onze website. Een expositie door en voor

entreetickets die zo mooi zijn geworden dat

Jopie-liefhebbers én voor onze Vrienden! Het

ze bewaarexemplaren worden. Er komen zes

concept is simpel. Het museum verkoopt,

variaties. Op de achterzijde wordt reclame

zowel in de museumwinkel als via de webshop

De inzendingen plaatsen we (anoniem) op de

gemaakt voor onze Vriendenkring.

veel reproducties, giclée’s, kaarten en canvas-

#MijnJopie-expositie op onze website: www.

prints. Hierdoor krijgt Jopie Huisman in veel

jopiehuismanmuseum.nl. Meedoen? Graag!

interieurs een speciaal plekje. Gecombineerd

Mail uw foto (in een zo hoog mogelijke reso-

met het verhaal van het kunstwerk wordt de

lutie) en het verhaal, naar Siebren op info@

online-expositie #MijnJopie samengesteld.

jopiehuismanmuseum.nl. Bij voorbaat dank!

TICKET: 0000
00
TYPE:
Volwassene
DATUM: 29 jan
uari 2021

Stuur een foto van uw wand met úw
Jopie-werk en geef een korte toelichting.
Bijvoorbeeld over de keuze, de betekenis, een
verhaal, een herinnering of een emotie die u
eraan verbindt.

Boompjes bij Ferwoude
Als ik in het open landschap een
groepje ‘kale’ bomen bij elkaar zie
staan, blijven mijn ogen daar langer
hangen en komt er rust bij mij.
Boompjes bij Ferwoude in mijn
woonkamer doet hetzelfde met mij.
Even een dagelijks moment
van stilte in de beweging.
Het Jopie Huisman Museum is buitengewoon actief
op Facebook, Twitter en Instagram. Volgt u ons al?
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Koop een giclée en steun het museum
Mede dankzij steun van onze Vrienden (waarvoor hartelijk dank!) is
het museum tot nu toe redelijk ongeschonden de Corona-tijd doorgekomen. Echter: alle hulp is welkom. Door het, online, kopen van een
giclée via onze webshop steunt u het Jopie Huisman Museum. Zoek
een werk uit, kies het materiaal, het formaat, de lijst en uw eigen Jopie
wordt daarna keurig thuisbezorgd!
Onze webshop vindt u op: webwinkel.jopiehuismanmuseum.nl
Veel winkelplezier!
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