
promotie

In het Rijksmuseum van Oudheden geniet u van een unieke 
tentoonstelling over een van de belangrijkste kruispunten van oude 
culturen in de Middellandse Zee: Cyprus - eiland in beweging. In een 
verhaal over ruim 9000 jaar geschiedenis tonen bijzondere objecten u de 
opmerkelijke diversiteit én eigenheid van Cyprus’ rijke cultuur.
T/m 15 maart 2020 in Leiden. rmo.nl

Beeldenschoon uit Cyprus

Moderne kunst in Drachten
Museum Dr8888 pakt vanaf 17 november uit met de tentoonstelling 
Bauhaus en Drachten. De tentoonstelling laat zien welke invloed 
Drachten, via kunstenaar Theo van Doesburg, had op de iconische 
Bauhausstijl. Bewonder textiel, glas-in-lood, fotografie en 
typografie en breng een betoverend bezoek aan de museumwoning, 
compleet in stijl van De Stijl! museumdrachten.nl

Ontspannen om 14:00 uur naar een concert in het 
Koninklijk Concertgebouw? Dat kan met de 
Middagconcerten. Handig om te combineren met 
een museumbezoek elders aan het Museumplein 
of een hapje voor of na. Breek de dag, bezoek 
een concert. Meer informatie:
concertgebouw.nl/middagconcerten.

Genieten van 
prachtige concerten

Voor veel liefhebbers een traditie: begin het 
jaar goed met elke dag een tekening van 
Peter van Straaten. Niet zeuren, maar 
scheuren! Nu ook als app verkrijgbaar. 
In de boekhandel € 15,-. 
deharmonie.nl - petervanstraaten.nl 

Peter’s Zeurkalender

150 werken op papier uit de rijke collectie van 
het Kröller-Müller Museum.Picasso, Signac, 
Israels, Toorop en Breitner tonen het alledaagse 
leven in al zijn facetten. Lichtgevoelige 
tekeningen die je normaal nooit te zien krijgt. 
Een buitenkans voor liefhebbers. krollermuller.nl

Het leven getekend

Reis met de Kerst Expres van de Miljoenenlijn 
door het Zuid-Limburgse Heuvelland. Stap in de 
stoomtrein, beleef een onvergetelijke rit door het 
betoverende landschap en maak een nostalgische 
reis terug in de tijd. Beleef de romantiek van 
stoom en droom weg in het luxe pluche van de 
1e-klasse rijtuigen. miljoenenlijn.nl

Wonderlijke reis

Van 29 november 2019 t/m 5 januari 2020 
vaart Rederij P. Kooij Amsterdam Light 
Festival. Beleef de openlucht tentoonstelling 
‘Disrupt!’ vanaf de Amsterdamse wateren 
tijdens een rondvaart met de oudste rederij 
van Amsterdam. De boten zijn verwarmd en 
overdekt. Voor online tickets, meer 
informatie en de openingstijden: 
rederijkooij.nl.

Amsterdam 
Light Festival met 
Rederij Kooij

Happen en stappen door de vesting voor 
maar € 34,95 p.p. In 2,5 uur maakt u een 
culinaire (winter)tour door Gorinchem en 
hoort u alle ins & outs van deze vestingstad. 
De gids voert u door pittoreske straten en 
steegjes en laat u proeven van winterse 
gerechten op historische locaties. Meer info: 
VVV Gorinchem (0183-631525) 
mooigorinchem.nl.

Winterse Food Tour

UitgelichtQUALITY TIME

Gezellige Filmmiddag bij 
CinePlus
Zin in een voordelig en gezellig filmuitje? Kom dan naar CinePlus 
bij Kinepolis, de ideale gelegenheid om op een rustig moment in 
de bioscoop te genieten van kwaliteitsfilms met een gratis kopje 
koffie of thee mét wat lekkers. Bekijk het filmprogramma op 
kinepolis.nl/cineplus.
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