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‘Bedrooms Of The Fallen’ nu te zien
Dinsdag 19 oktober jongstleden was de opening van de nieuwe
fototentoonstelling ‘Bedrooms Of The Fallen’. De expositie toont foto’s
die fotojournalist Ashley Gilbertson maakte van slaapkamers van in
Irak en Afghanistan gesneuvelde soldaten. ‘Bedrooms Of The Fallen’ is
nu voor het eerst in Europa te zien. Speciaal voor deze tentoonstelling
werden ook foto’s gemaakt van de slaapkamers van Tim Hoogland en
Timo Smeehuijzen, die beiden sneuvelden in Uruzgan. Behalve de op
groot formaat afgedrukte foto’s zijn er ook drie korte video’s van
Gilbertson te zien.
‘Bedrooms Of The Fallen’ is de laatste tentoonstelling in een serie van
drie onder gast-curatorschap van reclameman en fotoverzamelaar Erik
Kessels en nog te zien tot en met 9 januari 2011.

Pers enthousiast over tentoonstellingen
De pers berichtte uitvoerig en lovend over onze tentoonstellingen in
2010. Het Parool schreef herhaaldelijk grote artikelen over de
exposities. Aan ‘Bedrooms Of The Fallen’ (’adembenemend’) besteedde
de Amsterdamse krant twee pagina’s. Ook Trouw wijdde een groot en
zeer positief artikel aan deze expositie, evenals bijvoorbeeld het
Belgische weekblad Humo. Vrij Nederland ruimde er maar liefst acht
pagina’s voor in. NOS Journaal op 3 en NOS Headlines zonden beelden
uit van de opening. Verder was er veel aandacht in regionale kranten, in
tijdschriften, op de radio en op vele websites blogs.
De vorige tentoonstelling ‘Funeral Train’ kon rekenen op bijval van
onder meer de Volkskrant (‘Om te huilen zo mooi’), NRC Handelsblad,
Parool, Trouw, AD en Elsevier. Ook werd er veel over geschreven in
fotobladen en op websites en werd er veel over geblogd en getwitterd.

Pianospel in Café Roosenburgh
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover en Café Roosenburgh nodigen
u deze herfst uit om te luisteren naar pianiste Tatiana Nestratova. Ze
speelt muziek van onder andere haar favoriete componisten Mozart,
Rachmaninov, Chopin en Poulenc. De Russische Tatiana kreeg op
zesjarige leeftijd haar eerste pianoles en studeerde later cum laude af
aan het conservatorium van Moskou. Ze heeft een masterdiploma als
pianodocent en geeft tegenwoordig pianolessen in Amsterdam.
Tweemaal speelde ze al; haar laatste optreden is op zondag 28
november, tussen 14 en 16 uur. Café Roosenburgh bevindt zich in
helzelfde gebouw als het museum. Het optreden van Tatiana Nestratova
is gratis.
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Theatervoorstelling
bezocht
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Rode

Loper
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‘Tot de dood’ is het verhaal van een man die een emotionele toespraak
houdt tijdens de uitvaart van zijn overleden vrouw. Pepijn van Halderen
schreef de voorstelling en speelde zelf de rol van de man. Eva Smid
speelde zijn overleden vrouw. De voorstelling zou op zondagmiddag 26
september tweemaal worden gespeeld, maar wegens de enorme
belangstelling zijn er twee extra voorstellingen ingelast. Zodoende
konden 120 mensen het stuk zien. Op die dag stond Amsterdam Oost in
het teken van het culturele festival De Rode Loper.

Winkelnieuws
De doodskist-sleutelhangers en de doodskist-pennebakken zijn
eindelijk weer verkrijgbaar. Het boek Paul Fusco RFK is net
binnengekomen van de uitgever. Ook te koop is Whiskey Tango Foxtrot
(Chicago University Press) , het door de Amerikaanse pers bejubelde
boek van fotojournalist Ashley Gilbertson over de strijd in Irak. Het
boek kost € 39,95 en een gesigneerd exemplaar € 55,00. Verder zijn er
weer diverse nieuwe miniatuur lijkwagens verkrijgbaar.

Taart voor vrijwilligers
Op 3 september kwam Antoinette Aris van de Vrijwilligerskaart
(Stichting LOVF) naar Café Roosenburg om de vrijwilligers van
Roosenburgh en Museum Tot Zover een taart aan te bieden.
Maandelijks deelt de organisatie een taart uit. Aris: “Wij vinden dit zo’n
bijzondere groep vrijwilligers op zo’n bijzondere locatie dat wij ze graag
in het zonnetje wilden zetten.” De taart werd door de aanwezige
vrijwilligers en door conservator Babs Bakels, die verschillende
vrijwilligers aanstuurt, in ontvangst genomen en met smaak genuttigd.

Al een rondleiding gehad?
Een rondleiding is voor groepen een fantastische manier om het
museum goed te leren kennen. In de wintermaanden december 2010 en
januari en februari 2011 krijgen abonnees op deze nieuwsbrief 50%
procent korting op het tarief voor de gids. U betaalt dan € 20 in plaats
van € 40 per groep, exclusief de entree. Minimum aantal deelnemers
voor een rondleiding is acht. Reserveren kan via info@totzover.nl of
020-4685994.
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