
Begin het nieuwe jaar met Glans en Geluk 

Het Bewonersoverleg Duinoord heeft een minicursus georganiseerd bij de tentoonstelling 
Glans en Geluk, kunst uit de wereld van de Islam in het Gemeentemuseum Den Haag. 

Eeuwenoude gebruiksvoorwerpen zoals glazen, kommen, vazen, waterkannen, 
muziekinstrumenten en zelfs perkamenten koranbladzijden en Perzische dichtbundels hebben de 
tand des tijds doorstaan en zijn nu in het Gemeentemuseum Den Haag te bewonderen. De met 
grote aandacht gemaakte voorwerpen tonen de liefde voor het sieren met prachtige, vaak 
gestileerde ornamenten en kalligrafieën. Het is een beeldtaal die zich in de loop der tijd in de 
wereld van de Islam verspreidt en een oneindig streven naar glans en geluk weerspiegelt. 
Vaklieden zijn hierbij sleutelfiguren die bij elkaar in de leer gaan om andere of nieuwe technieken 
te leren. Deze worden tot op de dag van vandaag nog toegepast.  
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan deze wisselwerking en het ontstaan van de 
weelderige beeldtaal in verschillende landen. Daarnaast is de verhalencultuur van oudsher 
belangrijk. De Perzische verhalen, die traditiegetrouw via verhalenvertellers hun weg in de wereld 
vonden, worden in de vroeg islamitische tijd op schrift gesteld en geïllustreerd met prachtige 
miniaturen. Het ultieme liefdesverhaal van Layla en Majnun zal tijdens de cursus verteld worden. 
Het is al eeuwen favoriet en inspireerde zelfs Eric Clapton tot een muzikale hervertelling in 
liefdesliederen.  
 
Deze minicursus is als een boeiende reis door vroeger tijden waarbij u via een lezing, muziek, 
een verhaal en actieve kijk en doe opdrachten met andere ogen gaat kijken naar kunst uit de 
wereld van de Islam.  
 
De cursus wordt gegeven in het Trefcentrum Duinoord, Sweelinckplein 42, door Elsje Drewes 
van Buro Tijdbeeld. Zij is kunsthistorica en ontwikkelt educatief materiaal voor musea en geeft 
lessen, lezingen, workshops en kunsteducatieadvies. Daarnaast is zij docent en gids bij het 
Gemeentemuseum Den Haag en Museum Bredius. 
 
Cursusdata      
15 januari 2019 20:00 – 21.30  Lezing/workshop, Trefcentrum, Sweelinckplein 42  
22 januari 2019 20:00 – 21.30 Lezing/verhaal, Trefcentrum 
25 januari 2019 14.45 – 17.00  Rondleiding over de tentoonstelling  

Glans en Geluk, kunst uit de wereld van de Islam 
Gemeentemuseum Den Haag 

25 januari 2019 17:00 - 18.30 Hapjes en drankjes uit de wereld van de Islam 
     Trefcentrum  
 
Maximaal 20 deelnemers.  De cursus is opgezet als een reeks van 3 lessen, het is niet mogelijk 
om aan 1 onderdeel van de cursus deel te nemen. 
 
De cursus èn de rondleiding in het Gemeentemuseum worden u aangeboden door het 
Bewonersoverleg Duinoord in het kader van verbindende activiteiten voor de buurt.  
NB: Entree museum is voor eigen rekening van de cursist. Voor de afsluitende bijeenkomst met 
oosterse hapjes en drankjes in het Trefcentrum wordt een kleine bijdrage gevraagd.  
 
Opgeven via email: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 
 
U krijgt een email ter bevestiging van de aanmelding.   


