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IJs en weder
Afgelopen wintermaanden speelden sneeuw en ijs ons parten. Althans
de kunstwerken die op de begraafplaats staan leden er onder. De
ondergrondse camera obscura Van Leonid Tsvetkov kampte met
wateroverlast. De kou veroorzaakte enkele storingen in de techniek van
Nathalie Bruys’ Galactic Computer, Portal Machine. En de sneeuw
onttrok Not There van Nick Hullegie aan de visuele waarneming.
Nu staan de bomen op begraafplaats De Nieuwe Ooster barstensvol
lentesap en is alles in volle glorie te zien.

Meer over Afterlife
Lezing Lama Karta bijna volgeboekt
Zondag 18 maart om 14.00 uur spreekt Lama Karta over bewust leven
en bewust sterven. Een unieke kans om deze bekende boeddhistische
leraar te horen. Zijn lezing De dood in dit leven is met ruim vijftig
reserveringen al bijna volgeboekt. Reserveren kan nog via
reserven@totzover.nl. Er zijn nog slechts enkele plaatsen!
Kaarten voor de lezing (inclusief museumbezoek) € 5,00.
Meer over de lezing

Fotowedstrijd in volle gang
De in verband met Afterlife georganiseerde fotowedstrijd is in volle
gang. Deelnemers melden zich via onze website of via onze speciale
Facebookpagina
Wat is er na het leven volgens jou? Een hemelse sfeer? Keer je terug
naar de ruimte van voor je geboorte? Reken je op een prachtige wereld?
Leef je verder als geest? Leg jouw idee op foto vast en maak kans op een
plek in de spannende tentoonstelling Afterlife – kunst over de
eindbestemming.
Meer over de fotowedstrijd

Museumweekend
Ons museum is 15 en 16 maart gratis te bezoeken tijdens het
Museumweekend. Beide dagen zijn er gratis rondleidingen om 12 en 14
uur.
Meer over het museumweekend
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Zondag 1 april arrangement met Tropenmuseum
Een onvergetelijke dag in Amsterdam Oost met het exclusieve
arrangement van het Tropenmuseum en Museum Tot Zover. U bezoekt
twee inspirerende tentoonstellingen over de dood: De Dood Leeft en
Afterlife – kunst over de eindbestemming. De curatoren van beide
tentoonstellingen leiden u rond.
Het arrangement bestaat uit ontvangst, rondleiding en lunch in
Museum Tot Zover op begraafplaats De Nieuwe Ooster (tentoonstelling
Afterlife). Aansluitend volgt in het Tropenmuseum een rondleiding
door De dood leeft. Als aandenken krijgt u het wondere magazine De
dood leeft.
Kosten arrangement: € 57,50 (inclusief koffie/thee, lunch, entree
musea, twee rondleidingen en het magazine De Dood Leeft).
Reserveren is gewenst: (020) 568 82 33 | De loopafstand tussen de
twee musea is een half uurtje, tram 9 stopt voor de deur van beide
locaties. Aantal plaatsen is beperkt.

Agenda
Zondag 18 maart, 14 uur lezing Lama Karta.
Zondag 1 april arrangement Tot Zover/Tropenmuseum.
Zaterdag 14 en zondag 15 april, 12 en 14 uur Museumweekend, gratis
rondleiding.
Woensdag 16 mei, 15.30 uur Fotowedstrijd Afterlife, opening
tentoonstelling en prijsuitreiking.
Afterlife – kunst over de eindbestemming is georganiseerd in samenwerking
met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en begraafplaats en
crematorium De Nieuwe Ooster. In het Tropenmuseum is tegelijkertijd de
tentoonstelling De Dood Leeft te zien. Rond de tentoonstellingen worden
allerlei activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op
www.totzover.nl en www.tropenmuseum.nl.
Afterlife is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van SKOR |
Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Mondriaan Stichting, DELA Fonds,
VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds,
De Nieuwe Ooster, Stadsdeel Oost en Cultuurfonds BNG.

Afmelden via info@totzover.nl
Hoofdsponsors en sponsors van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover:
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