
Alliance Française Nijmegen 
Zaterdag 28 mei 2022 

Dagexcursie naar Leeuwarden: museumbezoek en architectuurwandeling  

 

Franse impressionisten in Leeuwarden!  

In het Fries Museum te Leeuwarden is de expositie À la Campagne; het Franse 
licht van Maris tot Monet te zien. Het betreft de collectie impressionisten van 
het (tijdelijk gesloten) Museum Boijmans van Beuningen. Ontdek de invloed 
van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met prachtige 
landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne, maar ook 
Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch. Een goede gelegenheid 
voor onze AFN om deze fascinerende tentoonstelling te bekijken op zaterdag 
28 mei 2022. Er is ook een gratis audiotour, ingesproken door journalist en tv-
presentator Philip Freriks. In de audiotour geeft Freriks een poëtische draai aan 
de tentoonstelling. Gedichten van onder anderen Victor Hugo, Rutger Kopland 
en Remco Campert illustreren vijftien werken uit de tentoonstelling, te 
herkennen aan QR-codes rechts naast het label van het kunstwerk. 

Tevens brengen we een bezoek aan de historische binnenstad van 
Leeuwarden. Deze stad was enkele jaren geleden Europese Culturele Hoofdstad. 
De stad is rijk aan cultureel erfgoed (bijvoorbeeld Oldehove, Kanselarij, 
Princessehof, Stadhouderlijk Hof, Sint-Bonifatiuskerk, De Waag, Blokhuispoort, 
Jacobijnerkerk), maar dat niet alleen, ze kent ook vele boeiende specimen van 
hedendaagse architectuur (Fries Museum, Achmeatoren, Pakhuis Hartelust, 
Historisch Centrum Leeuwarden, Keramiekmuseum, Provinciehuis, 
Watercampus, Stadsschouwburg De Harmonie). 



 

Ons bestuurslid Nico Nelissen en zijn vrouw Andrea zullen de dagexcursie 
begeleiden. Nico zal u tijdens de heenreis nader informeren over Friesland, 
Leeuwarden, de stroming van het impressionisme en haar belangrijke 
vertegenwoordigers, alsook de architectuur en architecten van het Fries Museum 
en de tentoonstelling die we zullen bezoeken. Andrea neemt de praktische zaken 
voor haar rekening. Het belooft een prachtige ‘Franse’ dag te worden, dus 
teken snel in.  

De permanente collectie voor fries lan, Friezen en de elf steden is voor de 
liefhebbers vrij toegankelijk. Dit alles vindt plaats in een recent opgeleverd 
nieuw museumgebouw in het centrum van de stad. 

 

Programma  

09.00 uur Vertrek aan Spoorstraat bij Centraal Station Nijmegen  

11.30 uur Aankomst Fries Museum: koffie/thee en gebak 



12.00 bezoek Tentoonstelling À la Campagne (gratis voor mensen met de MJK) 

13.30 Lunchen op eigen gelegenheid  

15.00 Wandeling door de historische binnenstad van Leeuwarden 

17.00 Vertrek naar Nijmegen 

19.00 Aankomst Nijmegen  

Kosten: € 55,- pp (met museumjaarkaart) of € 70,- pp (zonder 
museumjaarkaart). Dit is inclusief busreis, entree, koffie/thee met gebak, 
architectuurwandeling onder deskundige begeleiding, gebruik audio apparatuur, 
fooi chauffeur 

Aanmelding: U kunt zich schriftelijk of via email vóór 15 april 2022 
aanmelden. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld 
en er kunnen maximaal 42 personen mee. Introducé meenemen is toegestaan. 

Naam: 

Email adres: 

Mobiel: 

Bezit museumjaarkaart:  ja / nee 

Introducé: 

Naam: 

Email adres: 

Mobiel: 

Bezit museumjaarkaart:  ja / nee 

Versturen naar: cursus.nijmegen@afpb.nl (of per post: Marterstraat 4, 6573 
XS, Beek) 

De kosten direct na bevestiging overmaken op rekeningnummer:  

IBAN NL10 INGB0000947045  t.n.v. Stichting Alliance Française Nijmegen 
ovv Leeuwarden 

mailto:cursus.nijmegen@afpb.nl

