Als ondersteunende vriendenvereniging van het museum DhondtDhaenens (MDD), richt JongDD/ zich tot jonge mensen met een
ontluikende interesse voor internationale hedendaagse kunst. Elk
jaar is er een programma met een aantal artistieke activiteiten,
waaronder een meerdaagse buitenlandse uitstap.
Alle geplande activiteiten – toegangstickets en rondleidingen (lunches indien mogelijk) – zijn inbegrepen
in het lidgeld. Het vervoer naar de activiteiten en eventuele overnachting is op eigen kosten. We
trachten wel zoveel mogelijk te carpoolen.
Het lidgeld bedraagt €350, voor koppels is het lidgeld €600. Het lidgeld maakt de werking van JongDD/
mogelijk en biedt eveneens een financiële ondersteuning aan het museum Dhondt-Dhaenens.

Activiteitenprogramma 2019
Zondag 13 januari
Nieuwjaarsreceptie exclusief voor alle leden van het museum
Start om 11.00u, gevolgd door de muzikale performance ‘Choir Piece’ van de Duitse kunstenaar Felix
Kindermann om 11.30u.
KIDS WELKOM!
Zaterdag 16 maart
Daguitstap Brussel, activiteit met JongDD & ClubDD
Bezoek nieuwe art storage Mobull, Vanhaerents kunstcollectie (o.v.) en atelierbezoek Michel François
Zondag 19 mei
Daguitstap Oostende
Bezoek aan Vanmoerkerke collectie, Mu.ZEE en atelierbezoek
KIDS WELKOM!
Donderdag 6 juni
Nocturne met ClubDD in het museum met rondleiding doorheen de tentoonstelling Wangeshi Mutu
Zondag 30 juni
Feestelijke opening van de zomertentoonstelling in de tuin van het museum
KIDS WELKOM!
Buitenlandse reis: vrijdag 20 t.e.m. 22 zondag september
Reis naar Warschau: bezoek aan onder andere private collecties, ateliers, diverse musea en instellingen.
Voor de deelname aan de reis wordt een extra bijdrage gevraagd. Vlucht wordt door de leden zelf
georganiseerd, het hotel wordt voorzien door het museum.
Zaterdag 19 oktober
Daguitstap Gent
Bezoek Herbert Foundation, atelierbezoek Berlinde de Bruyckere en Peter Buggenhout
Zaterdag 23 november
Daguitstap Luik
Bezoek aan het huis van Léon Wuidar, collectie familie Uhoda en Site du Sart Tilman
Donderdag 12 december
Nocturne met ClubDD in het museum met rondleiding doorheen de nieuwe tentoonstellingen

JongDD/ – Extra’s
Ø Naast dit vastgelegd programma zijn er ook nog allerlei extra activiteiten die zijdelings georganiseerd
worden voor en door de JongDD/leden, zoals tentoonstellingsbezoeken en atelierbezoeken.
Ø Via JongDD/ krijg je per email ook regelmatig invitaties voor previews of toegang tot kunstbeurzen
of exclusieve kunstevenementen toegestuurd.
Ø Ook geniet je van gratis toegang tot alle tentoonstellingen in MDD en ontvang je onze unieke postuitnodigingen. We heten jullie uiteraard ook telkens van harte welkom op onze vernissages.
Ø Het lidmaatschap geeft je ook gratis toegang tot alle tentoonstellingen in Wiels.

Voor de Kids – DD/zomerkamp in augustus
Tijdens de zomer in augustus wordt er elk jaar een zomerkamp voor kinderen georganiseerd. De
begeleiders zorgen voor een onvergetelijke ervaring voor de kinderen. Ze laten zich inspireren door de
kunstwerken in het museum, bezoeken met hen een kunstenaarsatelier en experimenteren er op los.
Voor Kids van 5 tot 8 jaar (namiddag knutselatelier)
Voor Kids van 9 tot 12 jaar (met overnachting in tenten in de tuin van het museum)
Meer info & precieze data via: info@museumdd.be

Vernissages tentoonstellingen 2019
De vernissages beginnen om 11.00u, om 10.30u is er steeds een exclusieve rondleiding voor alle leden
van het museum door de directeur Joost Declercq of curator Charlotte Crevits.
Zondag 27.01
Opening van de tentoonstellingen ‘Vijf kunstenaars uit het archief en de collectie van Jan Hoet’ en
‘Fringe: William N. Copley, Saskia Pintelon, Jenny Watson’
Zondag 31.03
Opening ‘Wangeshi Mutu’
Zondag 30.06
Opening ‘Collectiepresentatie: MDD & private collecties’
Zondag 13.10
Opening nieuwe tentoonstellingen
SAVE THE DATE: Zaterdag 31augustus 2019
Het jaarlijkse (Tuin)feest met benefietveiling voor het Museum Dhondt-Dhaenens
Locatie: Flex Xl Flanders Expo Gent

Inschrijving & Contact
Inschrijving kan via ons digitaal inschrijvingsformulier. Het formulier kan je toegestuurd krijgen door een
mailtje te sturen naar jongdd@museumdd.be of kan je invullen op onze website onder ‘Steun ons’ of via
volgende link: https://goo.gl/forms/ca21QFiXZqSigur02.
Na betaling krijg je een persoonlijke lidkaart toegestuurd.
Voor verdere vragen en info omtrent JongDD, kan u op onderstaande gegevens terecht:
MAIL: jongdd@museumdd.be
TEL: +32-9-330 17 30
Warme & artistieke groeten,
Het JongDD bestuur,
Charlotte Crevits, curator Museum Dhondt-Dhaenens
Siska Bulkens, Melanie Deboutte, Arne Van Wonterghem, Bert Van Welden, uitvoerend bestuur

