FOtObeelden
vanaf de 16e eeuw
‰

L eeuwarden
Lonkt

De nalatenschap van de geschiedenis

VOOR HET
(BASIS)ONDERWIJS
ZIJN ER INTERACTIEVE,
HISTORISCHE LESSEN
ONTWIKKELD!

Jan-Dirk van Ravesteijn en
Maartje Roos zijn drie jaar
geleden begonnen met het
vormgeven van de eerste
ideeën.
Leeuwarden heeft de afgelopen
eeuwen veel beroemdheden
voortgebracht die de stad en de
provincie op de kaart hebben
gezet. Een aantal van deze
beroemdheden treden wederom
naar buiten om de stad nogmaals op de kaart te zetten.

KUNSTAANSCHAF

Waardig
Z.O.Z.

Jan-Dirk en Maartje willen vooral ook jongeren interesseren
voor de historie van de stad.
De historische figuren komen zo
nu en dan tot leven en geven,
in samenwerking met Van
Ravesteijn Theater & Events,
acte de présence in Kleintheater
De vier Pelikanen en op onderwijsinstellingen.

Steun ons en verbind kunst,
theater, historie en educatie
Daarnaast is het de bedoeling
dat er nog een educatief boekje
verschijnt met de fotobeelden
en monologen van de beroemdheden.
Daar is alleen wel geld voor
nodig. Met de aanschaf van
de speciale uitgave van deze
fotokunstwerken heeft u niet
alleen een prachtig en uniek
kunstwerk aan de muur, maar
steunt u ook dit project.
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Willem Lodewijk van Nassau (1560 –1621)
Us Heit
Het Stadhouderlijk Hof - Najaar 1587
Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland.

Willem Lodewijk van Nassau

Margaretha Geertruida Zelle

Margaretha Geertruida Zelle (1876 – 1917)
Mata Hari
Zalen IJ. Van der Wielen
Begin 1890
Greetje Zelle tijdens balletles van dans- en
muziekmeester H. de Jong.
Marijke Louise van Hessen Kassel
(1688 – 1765)
Marijke Meu
Het Princessehof - 13 december 1742
Marijke en haar zoon, stadhouder Willem IV,
krijgen door Hofhovenier Johan Hermann
Knoop, de eerste gekookte aardappels
gepresenteerd.

Marijke Louise van Hessen Kassel

Pieter Jelles Troelstra

Pieter Jelles Troelstra (1860 – 1930)
Nieuwestad 113
Begin 1900 (mengeling van diverse tijden)
Huiskamersetting van Troelstra. Met zijn
toenmalige vrouw Sjoukje Bokma de Boer
(Nienke van Hichtum).
Saskia van Uylenburgh (1612 – 1642)
Het Hof van Friesland - 3 juli 1634
Saskia in het bijzijn van haar kersverse man
Rembrandt van Rijn.

Saskia van Uylenburgh

Jan Jacob Slauerhoff

Jan Jacob Slauerhoff (1898 –1936)
Voorstreek 26, voor het ouderlijk huis
Nazomer 1919
Slau en Simon Vestdijk bezoeken Leeuwarden.

Groot formaat fotokunstwerk | oplage 5 | vanaf € 1.895,Klein formaat | tot 65 cm breed | oplage 24 | vanaf € 395,-

Steun ons en verbind kunst, theater, historie en educatie
Met de aanschaf van de speciale uitgave van deze fotokunstwerken heeft u niet alleen
een prachtig en uniek kunstwerk, maar steunt u ook dit project.

Speciale uitgave ‘Verbind kunst, theater, historie en educatie’ | oplage 1
70 cm breed | Pigment-print op dibond € 1.395,(Met vernislaag en in (bak)lijst mogelijk).
Vraag bij interesse naar de beschikbaarheid en mogelijkheden.
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