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Heb je geen kaartje kunnen bemachtigen voor de Jheronimus Bosch
tentoonstelling in het Noordbrabants Museum maar wil je toch
graag de schilderijen bekijken en meer te weten komen over de
schilder? De Bibliotheek Tilburg Centrum organiseert van 30 mei tot
en met 18 juni een tentoonstelling met reproducties van schilderijen
van Jheronimus Bosch. In aanvulling op deze tentoonstelling vinden
op 8 en 16 juni lezingen over Jheronimus Bosch plaats.
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Lezingen
Op 8 juni geeft docente kunstgeschiedenis Carla van Bree een lezing
over Jheronimus Bosch. In deze lezing haalt Carla van Bree de details
van Bosch’ schilderijen naar voren en gaat zij in op de betekenis en
symboliek van zijn werk. Daardoor komen de schilderijen nog beter
tot hun recht!
Op 16 juni geeft Johan Heeffer een lezing over de dieren in de
schilderijen van Bosch. Johan Heeffer is samensteller van de
tentoonstelling ‘De dieren van Jeroen Bosch’ die tot september 2017
bij Natuurmuseum Brabant is te zien. Johan Heeffer zal tijdens de
lezing een tipje van de sluier oplichten over de vele honderden, zo
niet duizenden dieren op de schilderijen van Bosch.
Beide lezingen beginnen om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee
vanaf 19.00 uur.
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De toegang is gratis maar men dient van tevoren een plaats voor de lezing te
reserveren bij de Bibliotheek Tilburg Centrum. Plaatsen kunnen telefonisch worden
gereserveerd op nr. 013-4648513, per mail via ticketsbtc@bibliotheekmb.nl of
persoonlijk worden gereserveerd bij de informatiebalie van de Bibliotheek Tilburg
Centrum.
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Foto: Jheronimus Bosch, Johannes op Patmos, ca. 1490-95, Berlin, Staatlichen Museen zu Berlin,
Gemäldegalerie. Foto Rik Klein Gotink en beeldverwerking Robert G. Erdmann voor het Bosch
Research and Conservation project. Met Dank aan het Noordbrabants Museum.
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