Van Praal tot Prul op zaterdag 24 maart 2018

Soms hoor je het wel eens. Gekocht op de rommelmarkt. Dacht dat het niets voorstelde.
Totdat een antiquair het zag . . . .
Museum Kennemerland organiseert een unieke bijeenkomst, waarop mensen hun schatten
kunnen laten bekijken. Net zoals in het populaire televisieprogramma Tussen Kunst en
Kitsch, zullen er experts aanwezig zijn, die uw objecten bekijken, dateren en over de
herkomst van de objecten kunnen vertellen.
We hebben de volgende vijf experts bereid gevonden om aanwezig te zijn:
Jannie Polak
Kunsthistorica en voormalig conservator buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid
Expertise: Velser aardewerk, Kinheim tapijten, waaiers

Harold Bos
Kunsthistoricus en voormalig directeur museum Kranenburgh in Bergen
Expertise: beeldende kunst, Chinees en Japans porselein, wooncultuur en kunstnijverheid

Peter Dullaert
Antiquair en taxateur. Veilingmeester van het Twents Veilinghuis en eigenaar van de firma
Heilige Handel
Expertise: (religieuze) kunst, antiek en inboedelgoederen

Chiel Roos
Antiquaar en eigenaar antiquariaat ’t Braambos in IJmuiden.
Expertise: oude boeken van voor 1800, reis- en stadsbeschrijvingen, bloem- en vogelboeken,
handgeschreven documenten

Roel van Gulik
Amateur-archeoloog, lid van de Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk,
ruim 40 jaar ervaring bij opgravingen.
Expertise: ervaring met bodemvondsten vanaf de prehistorie (Bronstijd) tot de Nieuwe Tijd
de
(19 eeuw).
Heeft u belangstelling? De entreeprijs bedraagt € 10,00 per persoon. Hiervoor krijgt u een
beoordeling van maximaal twee objecten.
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Het museum verwacht veel belangstelling. Daarom kunnen de eigenaren slechts één
introducé meenemen. Verder is de toegang beperkt tot bewoners van de regio
Kennemerland, van Alkmaar tot Haarlem en werken we met tijdslots.
Het museum moet vooraf een verdeling maken van de objecten voor de deskundigen. De
deskundigen moeten zich voorbereiden. Daarom willen we graag zoveel mogelijk gegevens
bij uw aanmelding en zo mogelijk een foto van het object.
Inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk via een formulier op onze website. Ook liggen er
tijdens de openingstijden van het museum aanmeldingsformulieren klaar.
U kunt deze formulieren mailen naar: praaltotprul@museumkennemerland.nl of opsturen naar
het adres:Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2A, 1943 DK Beverwijk.
Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld, ontvangt u een bewijs van
toegang met het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Dank en graag tot ziens bij Van Praal tot Prul!
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