Amadeus weer van start
Na een zomerstop heeft wijkcentrum Amadeus in de voormalige Bethelkerk aan de
Mozartlaan (ingang Traviatastraat 25) zijn deuren weer geopend. De aan Amadeus verbonden
vrijwilligers staan inmiddels weer klaar wijkgenoten te ontvangen en te informeren over de vele
activiteiten. Kom langs voor een praatje al of niet met een drankje of hapje. U bent van
harte welkom!
Culturele middag: Art Nouveau en Franse Chansons
Dinsdag 10 september, 14.00-16.00 u (gratis toegang)
Lezing door kunsthistorica Anne Marie Boorsma over Art Nouveau: Den Haag is dé Art Nouveau
‘hoofdstad’ van Nederland.
Daarna een optreden door Robert Blanc die Franse chansons ten gehore zal brengen.

Studiedag: Muzikale Omwenteling rond 1900
Zaterdag 14 september, 10.30 – 15.30 u inclusief lunch (eigen bijdrage € 45,- incl. lunch en reader)
Net zoals de kunst en de architectuur rond 1900 een grote omwenteling doormaakte, gebeurde dat ook in de
muziek.
Toelichtingen met PowerPoint en muziek door musicologen en een historicus/filosoof.
Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met het Humanistisch Verbond.
Aanmelden via: info@stichtingamadeusdenhaag.nl of info@humanistischverbonddenhaag.nl (t/m uiterlijk 9
september).
Betalen: Het bedrag ad € 45,- (HV-leden € 35,-) kan overgemaakt worden op banknummer NL97 TRIO 019
8435 363
t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Paideia Studiedag 14 sept. 2019.

High Tea
Dinsdag 24 september (Kerkzaal ), 14.00-16.00 u (eigen bijdrage € 7,50)
Een gezellige middag met een heerlijke High Tea, voor ons klaargemaakt door Cindy Staal,
en een quiz waarin u uw kennis over Loosduinen en uw wijk kan testen.
Aanmelden voor deze activiteit bij Amadeus: bij de balie of via info@stichtingamadeusdenhaag.nl.

Excursie Sportcampus Zuiderpark
Zaterdag 28 september, 9.30-15.00 u (eigen bijdrage € 12,50 voor de lunch)
We verzorgen een bezoek met rondleiding aan de Campus Zuiderpark, waar ook een lunch voor ons klaarstaat.
We verzamelen om 9.30 u bij Amadeus. We reizen met OV.
Aanmelden voor deze activiteit bij Amadeus:
bij de balie of via info@stichtingamadeusdenhaag.nl.

Amadeus op Zondag!
Zondag 29 september, 16.00-18.00 u (gratis toegang)
Muziek Café met live muziek! Met een hapje&drankje
Live optreden door Next Move Combo. Zij brengen verschillende bekende covers ten gehore
Kom luisteren of waag een dansje!

Oktober t/m December
Lezing Vincent van Gogh
dinsdag 8 oktober, 14.00-16.00 u, gratis toegang

Excursie Museum Beelden aan Zee
zaterdag 19 oktober, 12.00-16.00 u

Ierland, een magisch land,
en optreden door live orkest met licht klassiek
dinsdag 22 oktober, 14.00-16.00 u, gratis toegang

Lezing Paleis op de Dam
vrijdag 25 oktober, 16.00-18.00 u, gratis toegang

Amadeus op Zondag! Live optreden band Sax & Rythm
zondag 27 oktober, 16.00-18.00 u, gratis toegang

Film: De Tweeling
dinsdag 5 november, 14.00-16.00 u, gratis toegang

Muziektheater Briza
dinsdag 19 november, 14.00-16.00 u, gratis toegang

Amadeus op Zondag! Live optreden Quiet Colours (Latin)
zondag 24 november, 16.00-18.00 u, gratis toegang

Excursie Panorama van Mesdag en/of Mesdagmuseum
zaterdag 30 november, 10.00-15.00 u (incl. lunch)

Oud-Hollandse middag
dinsdag 3 december, 14.00-16.00 u, gratis toegang

Kerstbijeenkomst in Dickens stijl
zondag 22 december, 14.00-17.30 u

Amadeus op Zondag! Live optreden door Joop Colsen
zondag 29 december, 16.00-18.00 u, gratis toegang

