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Hebt u ook zo’n zin in de zomer? 
In deze brochure vindt u weer een 
uniek programma vol evenementen 
en aanbiedingen voor de zomerperiode. 
Met binnen- en buitenevenementen, 
op sport- en cultuurgebied en voor jong en 
oud. Om eventuele teleurstellingen 
te voorkomen raden we u aan om 
bijtijds uw reservering te maken. 

U kunt online reserveren op 
www.abnamro.nl/bijzonder of telefonisch 
via 0900 999 55 50. 

We wensen u veel plezier met het 
Bijzonder-programma.

Preferred Banking, 
Team Bijzonder

Terugblik op evenementen najaar/winter 2010

Geachte Preferred Banking-relatie,

Amsterdam International 
Fashion Week

Kinderhermitage
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Een avond doorbrengen in ‘Science  
Center’ NEMO betekent experimenteren, 
op knoppen drukken, aan touwen trek-
ken – en kijken wat er gebeurt. Heel veel 
onverwachts, zo blijkt. Zwaartekracht, 
elektriciteit, chemische reacties, het men-
selijk lichaam – over talloze wetenschap-
pelijke en technologische onderwerpen 
valt in NEMO iets te leren én te ervaren.

Tijdens de avondopenstelling worden 
er twee theatervoorstellingen gegeven: 
‘De Balansshow’, over de werking van 
de zwaartekracht, en ‘Goochelen met 
Getallen’, over de herkomst en toe- 
passing van onze getallen. U kunt een 
van beide voorstellingen bijwonen.  
Kinderen vanaf 8 jaar, natuurlijk onder 
begeleiding, zijn welkom. 

Avondopenstelling van NEMO met theatervoorstellingen

NEMO by Night
met wetenschapstheater

Pandemonia & NEMO
Pandemonia is een bijzondere groep theater- 
makers: ze maken ‘wetenschapstheater’. Hun 
voorstellingen, acts en installaties zijn een spel met 
(natuur)wetenschappelijke verschijnselen en een 
lust voor het oog. Voor onze Preferred Banking-
relaties voert Pandemonia verschillende ludieke 
acts vol humor, drama en interactie op. 

NEMO is het grootste en bekendste wetenschapsmuseum
van Nederland. Populair bij kinderen – én nieuwsgierige
volwassenen – omdat ze alles mogen aanraken en 
uitproberen. Op 20 augustus is er een avondopenstelling 
voor Preferred Banking-relaties.

Evenement • Bezoek aan NEMO • Amsterdam • 20 augustus 2011, van 18.00 tot 22.00 uur
•  € 12,50 • 1200 plaatsen 
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Evenement • Euro Hockey League • Bloemendaal • 22, 23, 24 en 25 april 2011 • € 19,50 (vipkaart) 
• 250 plaatsen per dag

In april gaat de Euro Hockey League weer van start. In de ‘Champions 
League’ van het hockey strijden de zestien beste Europese clubteams  
in Bloemendaal om de beker. Voor Preferred Banking-relaties heeft  
ABN AMRO een speciaal programma samengesteld.

Aan het toernooi doen maar liefst 
drie Nederlandse hockeyclubs mee: 
Bloemendaal, HGC en Oranje Zwart. Met 
trots vermelden we dat ze alle drie door 
ABN AMRO worden gesponsord. 
U bent, samen met uw familie, de hele 
dag onze bijzondere gast. U ontvangt 
vipparkeerplaatsen voor het nabijgelegen 

parkeerterrein. In de ABN AMRO Hockey 
Dome wordt u ontvangen met een hapje en 
een drankje. Daarna kunt u de wedstrijden 
vanaf een vipplaats bekijken. Tussen en na 
de wedstrijden is er een interessant pro-
gramma met voor- en nabeschouwingen 
van de internationals en coaches van de 
Nederlandse teams.

Euro Hockey 
League

Kinderprogramma 
Om de dag voor de hele familie tot een suc-
ces te maken, is er voor de kleine kinderen 
een kids corner ingericht. Oudere kinderen 
kunnen tussen de wedstrijden door mee-
doen aan een hockeyclinic op het clinicveld, 
waar ze trucs en tricks leren van spelers en 
speelsters uit de hoofdklasse.

Vipontvangst op het Europese tophockeytoernooi

Vipontvangst in ABN AMRO Hockey Dome

Wedstrijddagen 
Op 22 en 23 april worden de achtste finales 
gespeeld; de winnaars gaan door naar de 
kwartfinales op 24 en 25 april. Tijdens de 
achtste finales worden er vier wedstrijden  
per dag gespeeld, die u allemaal kunt zien.  
De eerste wedstrijd begint om 9.30 uur. 
Bij de kwartfinales worden twee wedstrijden 
per dag gespeeld; de eerste begint om  
12.00 uur. 
Meer informatie over het wedstrijdprogram-
ma vindt u op www.abnamro.nl/bijzonder.
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9Bijeenkomst met Jan Siebelink in het Letterkundig Museum

Grote schrijvers zijn ooit begonnen 
als fervente lezers – dat geldt ook 
voor Jan Siebelink. Tijdens een 
literaire bijeenkomst leidt hij u langs 
zijn persoonlijke inspiratiebronnen 
in het Letterkundig Museum in 
Den Haag.

Evenement • Rondleiding Letterkundig Museum • Den Haag • 22 april, 13 mei, 3 juni 2011, 10.30 of 14.00 uur 
• € 22,- • 75 plaatsen per keer

Jan Siebelink 
in het 
Letterkundig 
Museum

Aanbieding • Roman van Jan Siebelink • Gebonden, gesigneerde eerste druk • € 24,90 incl. 
verzendkosten • 300 exemplaren 

Literaire bijeenkomst
Deze literaire bijeenkomst is een unieke kans 
om de auteur van onder andere ‘Knielen op 
een bed violen’ over zijn verwantschappen 
te horen spreken en het fraaie Letterkundig 
Museum met de bekroonde tentoonstelling 
‘Het Pantheon’ te bezoeken.

Jan Siebelink is een zeer onderhoudende  
verteller. In het Letterkundig Museum voert  
hij u langs de schrijvers die hem hebben  
geraakt en geïnspireerd tot zijn eigen werk. 
Samen met hem bezoekt u vervolgens de 
tentoonstelling ‘Het Pantheon. 100 schrij-
vers – 1000 jaar literatuur’, over de honderd 
schrijvers die de Nederlandse literatuur 
hebben bepaald. Ook wordt u rondgeleid 
door het vernieuwde Kinderboekenmuseum 
en de prachtige portrettengalerij.

In zijn laatste roman 
ontleedt Jan Siebelink 
de diepten van een 
getormenteerde ziel. Voor 
onze Preferred Banking-
relaties hebben we 300 
exclusieve exemplaren van 
‘Het lichaam van Clara’.

Het 
lichaam 
van Clara

Clara Hofstede is 62 jaar en 
blikt terug op haar leven. Dat is 
in sterke mate getekend door 
haar liefdeloze jeugd, waarin ze 
tevergeefs haar ouders bij elkaar 
probeerde te houden. Ze lijdt aan 
dwangneuroses en vindt troost in 
het gebed. Door een autobiografie 
te schrijven probeert ze de diepten 
van haar ziel te doorgronden. Een 
ontroerend en indringend portret 
van een vrouw die met terugwer-
kende kracht haar leven en lijden 
zin probeert te geven.

Fraai cadeau
Deze gebonden eerste druk is door Jan Siebelink 
gesigneerd en vormt een fraai cadeau, voor uzelf of 
familieleden en vrienden die van literatuur houden. 

Gebonden en gesigneerde eerste druk van Jan Siebelinks laatste roman8



Openluchtopera op
Paleis Soestdijk 

11Opera-uitvoering op Paleis Soestdijk

Op hemelse muziek naar de onderwereld…

Deze zomer wordt op het landgoed van Paleis Soestdijk de opera 
‘Orfeo ed Euridice’ van Christoph Willibald Ritter von Gluck opgevoerd. 
In de openlucht. Voor Preferred Banking-relaties hebben we op vier 
zomeravonden 600 plaatsen voor deze unieke opvoering.

Buitenfoyer
U wordt om 19.00 uur ontvangen 
in de Oranjerie, waar Jos Thie een 
inleiding geeft en u deelgenoot 
maakt van zijn artistieke ideeën 
over deze beroemde opera. 
Aansluitend zijn er hapjes en 
drankjes en om 21.30 uur begint 
de voorstelling.
Om bezoekers te verzekeren 

van een onvergetelijke, 
zomerse belevenis zijn er voor 
elke uitvoeringsdatum twee 
alternatieve data. U wordt per 
sms tijdig op de hoogte gesteld 
als de datum wordt verschoven 
in verband met onzekere 
weersomstandigheden.  
Informatie hierover vindt u ook 
op www.abnamro.nl/bijzonder.

‘Orfeo ed Euridice’ werd voor het eerst 
opgevoerd in 1762, in Wenen. Door de 
grootse inzet van het koor, de integratie 
van dans en pantomime en de dramatische 
kracht was de opera al vanaf de eerste 
opvoering zeer populair.
Jos Thie, artistiek directeur van 
De Utrechtse Spelen, heeft een 

indrukwekkende uitvoering gemaakt 
van het bekende werk van Gluck. Hij 
heeft het drama van de hemelse zanger 
die zijn dode geliefde terug gaat halen 
uit het hiernamaals omgetoverd tot een 
visueel en muzikaal spektakel, dat zich 
deels op en zelfs in het water van de 
vijver afspeelt.

Evenement • Opera op Paleis Soestdijk • Baarn • 28 en 29 juni, 9 en 16 juli 2011, aanvang 19.00 uur
• € 95,- • 150 plaatsen per opvoering
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De ondergaande zon, oerwoud- 
geluiden, picknicken tussen 
de dieren… Een zomeravond 
in Natura Artis Magistra 
is een unieke ervaring. 
Op zaterdagavond 28 mei 
organiseert ’s lands beroemdste 
en oudste dierentuin voor u  
een avondopenstelling, met  
tal van zomerse activiteiten  
en optredens. 

Zomerse  avond 
in Artis

Avondopenstelling
De avondopenstelling in Artis 
op 28 mei is alleen toegankelijk 
voor Preferred Banking-
relaties en hun familie. U 
kunt gratis parkeren op het 
parkeerterrein van Artis of, als 
dat vol is, in de nabijgelegen 
parkeergarage Markenhoven. 
De hoofdentree gaat om 18.30 
uur open. De avond eindigt na 
zonsondergang, om 21.45 uur. 

Deze zomeravond in Artis is niet zomaar 
een avond, dat merkt u direct bij binnen-
komst al. Tot zonsondergang is er van 
alles te zien en beleven, van een span-
nende familiespeurtocht tot theater- 
voorstellingen. Er zijn optredens van 
muzikanten, voordrachten en voor de 
kinderen worden er verspreid door de 
tuin vrolijke activiteiten georganiseerd. 

En uiteraard is er overal lekker eten 
en drinken te koop. Vanaf ouderwetse 
bakfietsen worden, bij mooi weer, 
zomerse lekkernijen geserveerd en 
zijn er picknickmanden verkrijgbaar, 
waarvan u de inhoud zelf kunt 
samenstellen. Een avond voor de hele 
familie om niet te vergeten. 

Openstelling Artis met avondvullend programma 

Evenement • Avondopenstelling Artis met extra activiteiten • Amsterdam • 28 mei 2011, van 18.30 tot 
21.45 uur • € 15,- • 3000 kaarten 
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De set bestaat uit drie 
armbanden met fijne kralen 
uit het Verre Oosten en 
Tsjechië, afgewisseld met 
bedeltjes zoals muntjes, 
een hartje en een vlinder. 
De kralen zijn gemaakt van 
natuurlijke materialen zoals 
rozenkwarts, kristal, wit tur-
koois en jaspis, de bedeltjes 
zijn van nikkelvrij metaal. 
Aan een van de armbanden 
hangt een mooie bloem 
gekerfd uit schelp. Ze zijn 
geregen op elastiek en heb-
ben een lengte van 19 cm. 

Handgemaakt
sieraad

Mayra Andrade verovert in snel 
tempo de wereld. Met haar 
betoverende zang en intrigerende 
muziekmix wordt ze beschouwd 
als een van de belangrijkste 
smaakmakers van de moderne 
wereldmuziek. 

Mayra 
Andrade 
Passie uit Kaapverdië 

Concertreeks
Bijzonder heeft in totaal bijna 1100 plaatsen met korting 
kunnen reserveren bij Mayra Andrade’s Nederlandse 
concertreeks in september. 

Data en zalen
Do  15 sept –  LantarenVenster, Rotterdam, 20.30 uur
Vr  16 sept –  Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven, 20.15 uur
Zo  18 sept –  Paradiso, Amsterdam, 20.30 uur
Ma 19 sept –  Muziekcentrum Oosterpoort, Groningen, 20.15 uur

De 25-jarige Kaapverdische bracht in 2006 haar 
eerste album uit, waar ze verschillende prijzen 
mee won. Ook op haar tweede plaat, die in 
2009 uitkwam, maakte de zangeres indruk 
met haar typische mengeling van Braziliaanse 
muziek, jazz en pop. Mayra Andrade treedt 
overal ter wereld op en krijgt lovende kritieken 
voor haar gepassioneerde concerten. Laat u 
betoveren door deze rijzende ster.

Zachtroze, taupe, zand- 
tinten – dankzij de vele 
zachte kleuren is deze 
Beadies-armbandenset 
eindeloos te combine-
ren met verschillende 
voorjaarsoutfits. Fijn 
om cadeau te geven óf 
zelf te houden. 

Smaakvol ontwerp 
Bijzondere kralen en handgemaakte ontwerpen – daar staat het hippe kralenmerk Beadies om 
bekend. Voor hun winkels in Amsterdam, Groningen en Utrecht speuren de twee eigenaressen de 
hele wereld af naar de mooiste materialen voor hun ontwerpen. Deze smaakvolle armbandenset 
ontwierpen ze exclusief voor Preferred Banking-relaties.

Smaakvolle armbandenset van Beadies, in beperkte oplage verkrijgbaar Werelds concert van Kaapverdisch talent 15

Aanbieding • Armbandenset • € 55,- incl. verzendkosten • 250 sets Evenement • Concert wereldmuziek • 15, 16, 18 en 19 september 2011 in resp. Rotterdam, Eindhoven,
Amsterdam en Groningen • € 25,- • 200 tot 300 zitplaatsen per concert
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Kasteel de Haar was enkel nog een ruïne 
toen Pierre Cuypers zich boog over de 
herbouw. Hij toverde de ingevallen resten 
om tot een sprookjesachtig kasteel, waarin 
de familie Van Zuylen enkele maanden per 
jaar haar intrek nam. Het kasteel met zijn 
weelderige interieur en het fraaie land-
goed Haarzuilens eromheen ademen een 
aristocratische grandeur en trekken jaarlijks 
talrijke bezoekers.

Zoals elk historisch bouwwerk heeft ook 
het kasteel restauratie nodig. De restau-
ratie stelt de eigenaars voor bijzondere 
problemen, die om bijzondere oplossingen 
vragen.

Preferred Banking-relaties krijgen een 
speciale lezing over de geschiedenis en 
restauratie van het monument. Welke 
keuzes heeft Cuypers destijds gemaakt en 
wat moet en kan er nu gedaan worden? 
Bijzonder is dat bijna alle authentieke 
elementen nog aanwezig zijn: de mooi 
gedecoreerde muren, de gebeeldhouwde 
ornamenten, het schrijnwerk. Tijdens de 
rondleiding kunt u alles met eigen ogen 
zien en genieten van het indrukwekkende 
interieur.

Rondleiding Kasteel 
de Haar
Met lezing over architect Cuypers

Van oude dingen…
Wij stellen u in de gelegenheid om kennis te 
nemen van de honderd jaar cultuurhistorie die 
in Kasteel de Haar gestalte krijgt. In de fraaie 
kapel, die normaal gesproken niet voor bezoe-
kers toegankelijk is, vindt de lezing plaats (circa 
50 min.), gevolgd door de rondleiding (circa een 
uur). Na afloop kunt u in alle rust de tuinen van 
het kasteel bezichtigen.

Met zijn bijzondere historie is Kasteel de Haar een van de 
opmerkelijkste monumenten van Nederland. Tijdens een 
speciale lezing en rondleiding krijgt u een uniek kijkje in de 
bouwkundige geschiedenis en restauratie van het kasteel, 
dat 100 jaar geleden door architect Cuypers werd herbouwd.

Evenement • Lezing en rondleiding Kasteel de Haar • Haarzuilens • 2, 3, 9 en 10 september 2011, 10.00 of 
13.00 uur • € 20,- •  2 x 60 plaatsen per dag

Lezing en rondleiding in Kasteel de Haar 1716



Wat is de rol van kunst en design?
Voor onze Preferred Banking-relaties gaat 
Piet Hein Eek met de directeur van het Van 
Abbemuseum, Charles Esche, in discussie 
over de rol van kunst en design in de maat-
schappij. Daarna krijgt u, in een kleine groep, 
een rondleiding door het mooie museum. 
De middag wordt afgesloten met een 
aperitief en een hapje in het museumcafé.

19Barokconcert in mooiste zaal van Nederland

Piet Hein Eek 
in het Van Abbemuseum

Inspirerend arrangement ‘kunst en design’ in het Van Abbemuseum 

Het Van Abbemuseum is een van de 
toonaangevende musea voor moderne 
en hedendaagse kunst, met een prachtige 
verzameling werken – van Picasso, 
Kokoschka en Beuys tot Schoonhoven, 
Baselitz en Daniëls. Daarnaast onderscheidt 
het museum zich door steeds zijn formule te 
vernieuwen, onder andere met interactieve 
projecten en workshops.

Piet Hein Eek werd bekend met zijn meube-
len van gebruikt hout – ontwerpen die tegen 
de ‘perfectie’ van modern design ingingen. 
Inmiddels wordt hij over de hele wereld 
gevraagd en beslaan zijn ontwerpen een 
breed scala: van gebruiksvoorwerpen tot 
complete winkel- en woninginrichtingen.

Het uitvoerend orkest is Musica Amphion, gespeciali-
seerd in 17de- en 18de-eeuwse orkest- en kamermuziek 
op originele instrumenten. Het ensemble, bestaande uit 
leden van onder andere het Orkest van de Achttiende Eeuw 
en Freiburger Barockorchester, is bekend om zijn heldere 
maar tegelijk warme en indringende uitvoeringen.
Voor de pauze spelen ze De vier jaargetijden (1725) van 
Vivaldi: sprankelend en vitaal. Na de pauze volgt het 
gedragen Stabat Mater (1736) van Giovanni Battista 
Pergolesi, volgens velen de mooiste Stabat Mater, die vele 
muzikale grootheden, waaronder J.S. Bach, heeft 
geïnspireerd. 
Solisten bij de Stabat Mater zijn Christophe Dumaux, een 
van de beste countertenors van de wereld, en Amaryllis 
Dieltiens, een van de meest gevraagde baroksopranen 
van dit moment.

Een mooie combinatie: de 
onorthodoxe ontwerper Piet Hein 
Eek in het vernieuwende Van 
Abbemuseum. In dit speciale 
arrangement gaat Piet Hein Eek in 
gesprek met de directeur van het 
museum. Vervolgens krijgt u een 
inspirerende rondleiding.

In de Grote Zaal van Het Concertgebouw 
worden op 26 juni twee meesterwerken uit de 
barok uitgevoerd: De vier jaargetijden van Vivaldi 
en Stabat Mater van Pergolesi. 

Parels van de barok  
in Het Concertgebouw
Vivaldi en Pergolesi

Eerste rang
We hebben voor u plaatsen 
op de eerste rang gereser-
veerd. Een goede mogelijk-
heid om een barokconcert 
van topniveau bij te wonen 
in de mooiste concertzaal 
van Nederland.

Kaarten à € 29,50 (incl. 
drankjes) kunt u reserveren
via www.abnamro.nl/
bijzonder of via de 
Concertgebouwlijn o.v.v. 
Actie Bijzonder: 
0900 - 671 83 45 (dagelijks 
10.00 - 17.00 uur, € 1,- per 
gesprek)

©
 A

nn
el

ie
s 

va
n 

de
r V

eg
t

©
 J

an
ne

s 
Li

nd
er

s

het museum zich door steeds zijn formule te 

len van gebruikt hout – ontwerpen die tegen 

Ontwerp: Piet Hein Eek

Evenement • Barokconcert • Amsterdam • 26 juni 2011, 14.15 uur • € 32,50 (i.p.v. € 49,50) • 600 plaatsen Evenement • Bezoek aan Van Abbemuseum • Eindhoven • 20 en 21 mei 2011, van 13.30 tot 16.30 uur
 • € 20,- • 115 plaatsen per dag

18



21
Voor bestellen, meer informatie en actievoorwaarden gaat u naar www.abnamro.nl/bij-
zonder

Dyanne Beekman is een autoriteit 
op het gebied van mode en styling. 
Naast eigen fashioncollecties 
en het presenteren van diverse 
modeprogramma’s op televisie 
adviseert ze diverse politici en BN’ers. 
Haar credo? Laat de kracht die je in je 
hebt aan de buitenkant zien.
Ook tijdens ‘Fashion in Focus’ 
draait alles om imago en identi-
teit. U wordt langs verschillende 

werelden geleid en maakt kennis 
met de nieuwste trends in mode en 
persoonlijke styling. Daarna gaat 
u met stylingexperts op zoek naar 
uw kracht en de stijlen die het beste 
bij u passen. Waar wilt u de nadruk 
op leggen, wat wilt u camoufleren? 
Deskundigen adviseren u over haar, 
make-up, handverzorging én geur. 
Een dag vol zintuiglijke indrukken 
en inspiratie.

Altijd al een persoonlijk stijladvies willen ontvangen? Van 
7 t/m 10 juli organiseert Bijzonder in samenwerking met 
imagoconsultant Dyanne Beekman ‘Fashion in Focus’: een 
fashion & stylingevent in Amsterdam, waarbij deelnemers 
geïnspireerd worden zichzelf (nóg) beter te presenteren.

Fashion in Focus 
Persoonlijk modepaspoort 
‘Fashion in Focus’ is alleen 
toegankelijk voor Preferred Banking-
relaties. Het programma duurt een 
dagdeel. Dyanne Beekman opent het 
event met een inspirerend verhaal 
over de trends en persoonlijke styling. 
Daarna ontdekt en ontwikkelt u in 
verschillende zintuiglijke workshops 
uw eigen stijl. Aan het einde van 
het event krijgt u een persoonlijk 
modepaspoort mee, waarin alle 
adviezen die u gekregen heeft nog 
eens overzichtelijk vermeld staan. 

Fashion in Focus 
Inspirerend fashion & stylingevent

Evenement • Fashion event • Amsterdam • 7 t/m 10 juli 2011, 9.30 of 14.00 uur • € xx 
• 2 x 60 deelnemers per dag

Multizintuiglijk fashion & stylingevent 2120



In 1884 kreeg jonkheer Willem Hendrik 
van Loon Keizersgracht 672 als huwelijks-
geschenk van zijn ouders. Het statige pand 
diende vooral voor de ontvangst van gasten, 
waarvan vele uit de hoogste kringen kwa-
men. Bijzonder is dat de inboedel zeer goed 
bewaard is gebleven, van de luxueuze meu-
belen en schilderijen tot en met het servies, 
de menukaarten en receptenboeken van de 
familie.

Preferred Banking-relaties krijgen een unieke 
rondleiding door Museum Van Loon, waarbij 
de nadruk ligt op de eetcultuur in het aristo-
cratische bankiershuis. Speciaal voor u gaan 
de servieskasten open, die normaal voor 
publiek gesloten blijven.

Verschillende scènes uit ‘Knielen op een bed 
violen’ wisten Klaas Gubbels al te inspi-
reren voordat het boek geschreven werd. 
Klaas Gubbels, een goede vriend van Jan 

Siebelink, maakte tekeningen bij de verhalen 
die Siebelink hem vertelde over zijn vader. 

Bij de tien meest aangrijpende passages 
en beelden maakte Klaas Gubbels uitein-
delijk een litho: het zelfgetimmerde bankje 
waarop de vader mediteerde, de gele 
appels, het geitje, de mannen om het bed. 
Het is Klaas Gubbels ten voeten uit: gra-
fische eenvoud die weet te ontroeren. De 
litho’s gaan vergezeld van de bijpassende 
tekstfragmenten.

Eetcultuur 
in Huis 
Van Loon Museum Van Loon is het prachtig 

geconserveerde patriciërshuis 
van een rijke Amsterdamse 
bankiersfamilie uit de 19de eeuw. 
Preferred Banking-relaties kunnen 
in een bijzonder arrangement het 
mooie museum bezoeken.

Kunstenaar Klaas Gubbels 
maakte 10 litho’s bij passages 
uit ‘Knielen op een bed violen’. 
Ze zijn uitgegeven in een luxe, 
gesigneerde en genummerde 
editie die voor Preferred Banking-
relaties te koop is.

Van servies tot livrei

Historische ‘thee’
Na de rondleiding krijgt u een historische 
‘thee’ aangeboden: Sonia Philipse van 
topcateraar Food Fantasies heeft op basis 
van de oude receptenboeken van de familie 
Van Loon een aantal historische lekker-
nijen voor u gemaakt. Na de thee heeft u 
ruimschoots de gelegenheid de rest van 
het museum te bezichtigen.

Klaas Gubbels 
in luxe uitgave 

Exclusieve uitgave 
Deze exclusieve uitgave in een 
luxe foedraal is een eerbetoon 
aan Jan Siebelinks vader en 
een bijzonder geschenk voor 
liefhebbers van Klaas Gubbels 
en Jan Siebelink. 

Evenement • Bezoek en rondleiding Museum Van Loon •  Amsterdam • 27 en 29 mei, 10 en 11 juni, 10 en 
12 juli 2011, van 13.00 tot 15.30 uur • € 22,50 • 40 plaatsen per keer Aanbieding • Kunstzinnige literaire uitgave • € 370,- (i.p.v. € 495,-) incl. verzendkosten • 100 exemplaren 

Bezoek aan Museum Van Loon met 19de-eeuwse theetafel Luxe uitgave met originele litho’s van Klaas Gubbels 2322



Voor vragen over het programma en voor bijbehorende algemene voorwaarden 
kijkt u op www.abnamro.nl/bijzonder of belt u met 0900 999 55 50 (lokaal tarief).


