
In 2019 vIert het Rijksmuseum het Jaar van 
rembrandt met drIe bijzondere rembrandt 
tentoonstellIngen en een Jaar vol evenementen 
In het teken van de grote meester.

In deze kalender vindt u alle activiteiten voor u als 
Rijksclublid. Zo’n vier weken voorafgaand aan iedere 
activiteit ontvangt u per mail een uitnodiging.
 
We hopen u vaak te zien in 2019!
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Hanneke, Lara en Sarah
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kalender 2019

PARTNER BIJEENKOMST SPECIAL VIEW ALLE REMBRANDTS 
DONDERDAGAVOND 28 FEBRUARI
2019 is het Jaar van Rembrandt. Het Rijksmuseum 
presenteert daarom in het voorjaar de tentoonstelling 
Alle Rembrandts. Voor al onze partners, sponsoren en 
Rijksclubleden organiseren wij een speciale avond en 
bezichtiging van deze tentoonstelling. 

RIJKSCLUB
THUISBEZOEK  
DONDERDAGOCHTEND 28 MAART
In 2016 en 2017 zijn we bij vier Rijksclubbedrijven op 
huisbezoek geweest. Gassan Diamonds, InsingerGilissen, 
AXA-Art en JLL. Afgelopen najaar waren we in de 
Teekenschool van het Rijksmuseum. In juli starten wij 
op zaal met de restauratie van de Nachtwacht. Daarom 
nodigen wij jullie graag uit voor een bezoek aan ons 
restauratieatelier.  

RIJKSCLUB
DIRECTORS’ BREAKFAST 
DONDERDAGOCHTEND 11 APRIL
Graag nodigen wij de directie uit van elk Rijksclubbedrijf 
voor het jaarlijkse Directors’ Breakfast. Samen met de directie 
van het Rijksmuseum starten wij de ochtend extra vroeg  
in een leeg museum. 

RIJKSCLUB
PREVIEW LOUISE BOURGEOIS RIJKSMUSEUMTUINEN
DONDERDAGOCHTEND 20 JUNI
Deze zomer vormen de Rijksmuseumtuinen het decor  
voor de sculpturen van de Franse kunstenares Louise 
Bourgeois. Als dank voor de bijdrage van de Rijksclub aan 
deze tentoonstelling word je uitgenodigd om als een  
van de eersten te genieten van de bijzondere beelden.

SUMMER GARDEN PARTY
VRIJDAGAVOND 21 JUNI 
Samen toasten wij op de zomer tijdens de langste dag 
van het jaar! De jaarlijkse Summer Garden Party staat 
ook in het teken van de zomerbeeldententoonstelling.

RIJKSCLUB
BACK TO WORK BORREL
DONDERDAG 5 SEPTEMBER
We sluiten de zomer af en luiden het nieuwe culturele 
seizoen in met onze Rijksclubleden en sponsoren. We kijken 
vooruit naar de tentoonstellingen die op de agenda staan, 
met als highlight Rembrandt–Velázquez.

RIJKSCLUB
COFFEE PREVIEW REMBRANDT–VELÁZQUEZ
WOENSDAGOCHTEND 9 OKTOBER
Rijksclubleden zien met vijf collega’s of relaties als eerste  
de tentoonstelling Rembrandt–Velázquez. Onder het  
genot van een kop koffie vertelt de conservator over de 
schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, 
Zurbarán, Hals en Ribera. Deze komen voor het eerst samen 
dankzij de unieke samenwerking tussen het Museo del 
Prado in Madrid en het Rijksmuseum.

RIJKSCLUB
HUISBEZOEK AFAS
DINSDAGMIDDAG 5 NOVEMBER 
AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf en nodigt 
ons van harte uit voor een bezoek aan het hoofdkantoor 
in Leusden. Zij ontwikkelen innovatieve software en geeft 
graag een kijkje in de keuken. Rob Hendriks, Hoofd IT 
Rijksmuseum vertelt hoe innovatieve software toegepast 
wordt bij de collectie van het Rijksmuseum.

SPEEDDATEN MET EXPERTS 
DONDERDAGAVOND 14 NOVEMBER
Een keer per jaar krijgen Vrienden en Rijksclubleden
de kans om alles te vragen aan onze experts. Verspreid 
over het hele museum vertellen onze conservatoren 
en restauratoren over hun favoriete object tijdens korte 
speeddates. Kom langs, en neem introducés mee! 

THEMA-AVOND: REMBRANDT EXPERTS AAN HET WOORD
DONDERDAGAVOND 12 DECEMBER
Met het Jaar van Rembrandt als rode draad in 2019 sluiten 
we af met een avond vol experts en nieuwe inzichten over 
deze grote meester en blikken we terug op een mooi jaar.


