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Geachte geadresseerde,
Namens het Branchebestuur Brand van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de
bijeenkomst

NIVRE- atelier tussen Papier & Canvas
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
Kosten
PE-punten

: Brand
: 29 juni 2015
: 15.00 uur - 19.30 uur
: Koetshuis de Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR te Haarzuilens
: Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op het P-terrein Kasteel de Haar
: € 95,00, exclusief BTW
: 3 (conform nieuwe PE-systeem)

Inhoud
Het NIVRE– atelier is bedacht als een terugkerend evenement, waarbij het schadevak gericht op kunst,
antiek, antiquiteiten, zilver en sieraden op een aansprekende manier meer onder het voetlicht
zal worden gebracht.
Dit eerste NIVRE– atelier is ingericht met twee markante sprekers die u mee zullen nemen in de
bijzondere wereld van boeken en schilderijen, met een knipoog naar het schadevak.
Verder is het programma aangevuld met een stukje cultuur, waarbij u onder begeleiding van een
deskundige gids kennis zult maken met de hoogtijdagen van een bijzonder verblijf en haar
baronale familie.
Sprekers
Canvas
Peter van Beveren: werkzaam in de kunstwereld sinds 1974 en gecertificeerd Register Taxateur moderne
en hedendaagse kunst.
Als gecertificeerd Register Taxateur taxeert Peter van Beveren sinds 1996 kunstwerken voor
verzekeraars en adviseert particulieren en musea bij aankopen. Hij is consultant en curator. Als
tentoonstellingsmaker heeft hij onder andere tentoonstellingen in de Kunsthal Rotterdam en het
Gemeentemuseum Den Haag verzorgd. Verder is Peter van Beveren bekend als conservator van de
voormalige Triton collectie, als forensisch specialist en als adviseur van het Landeskriminalamt in Berlijn.
Papier
Bas Hesselink: Antiquaar, expert in boeken, prenten, gravures en tekeningen en oprichter/eigenaar van
Antiquariaat FORUM.
Antiquariaat FORUM is sinds 1970 uitgegroeid tot een wereldwijd bekend en erkend bedrijf op het gebied
van zeldzame oude boeken, handschriften, prenten en kaarten. Bas Hesselink is de enige gecertificeerde
Register Makelaar & Register Taxateur voor oude boeken, prenten, kaarten, tekeningen, handschriften en
globes en is bekend van het tv-programma “Tussen Kunst & Kitsch”.

Rondleiding Kasteel de Haar
In het programma is een rondleiding in het kasteel door een professionele gids opgenomen. Deze
rondleiding start bij het Koetshuis en is ca. 8 minuten lopen naar het kasteel.
Bij regenachtig weer is het aan te bevelen voor dit deel van het programma een eigen paraplu mee te
nemen.

Aan- en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 100 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend
middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
Deze barcode dient als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u
50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij genoodzaakt u
het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding tegemoet te
mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE

Commissie Seminars,
Branche Brand

PROGRAMMA
NIVRE-atelier tussen Papier&Canvas
29 juni 2015



15.00 uur - 15.30 uur

Ontvangst en registratie



15.30 uur - 15.40 uur

Welkomstwoord door NIVRE



15.40 uur - 15.45 uur

Verspreiding van de groepen
Groep 1 - zaal de Grote Laverie - spreker Bas Hesselink
Groep 2 - zaal het Koetshuis - spreker Peter van Beveren
Groep 3 - Rondleiding Kasteel de Haar met gids



15.45 uur - 16.30 uur

Lezingen 1e ronde



16.30 uur - 16.40 uur

Wisselen van de groepen
Groep 1 - Rondleiding Kasteel de Haar met gids
Groep 2 - zaal de Grote Laverie - spreker Bas Hesselink
Groep 3 - zaal het Koetshuis - spreker Peter van Beveren



16.40 uur - 17.25 uur

Lezingen 2e ronde



17.25 uur - 17.45 uur

Korte pauze en wisselen van de groepen
Groep 1 - zaal het Koetshuis - spreker Peter van Beveren
Groep 2 - Rondleiding Kasteel de Haar met gids
Groep 3 - zaal de Grote Laverie - spreker Bas Hesselink



17.45 uur - 18.30 uur

Lezingen 3e ronde



18.30 uur - 19.30 uur

Kasteelbuffet

