JONGDD 2020

Als ondersteunende vriendenvereniging van het museum Dhondt-Dhaenens (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.

Lidgeld
Het lidgeld aan het jaarprogramma bedraagt €350, voor koppels is het lidgeld
€600. Het lidgeld maakt niet enkel de werking van JongDD mogelijk, maar biedt
ook een belangrijke financiële ondersteuning aan de dagelijkse werking van het
museum Dhondt-Dhaenens!
Alle geplande activiteiten – toegangstickets, rondleidingen en lunches – zijn
inbegrepen in het lidgeld. Het vervoer naar en van de activiteiten en eventuele
overnachting zijn op eigen kosten van de leden (we trachten wel zoveel mogelijk
te carpoolen!).

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

Zomerkamp voor de KIDS
Tijdens de zomer wordt er elk jaar een zomerkamp voor kinderen
georganiseerd. Het zomerkamp vindt dit jaar plaats van 10 – 15 augustus
(slaapkamp: 9-12jaar, dagkamp: 6-8jaar). 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!
Meer info via: info@museumdd.be

Vernissages tentoonstellingen MDD 2020
De vernissages beginnen om 11.00u, om 10.30u is er steeds een exclusieve
rondleiding doorheen de tentoonstelling voor alle leden van het MDD
door de curator Charlotte Crevits.
Zondag 01.03
Opening tentoonstellingen van Gary Hume & Francis Upritchard
Zondag 10.05
Opening tentoonstelling Oscar Murillo
Zondag 28.06
Opening zomertentoonstelling Biënnale van de Schilderkunst
Zondag 18.10
Opening tentoonstellingen Shahpour Pouyan & Magali Reus
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Inschrijving & Contact
Inschrijving kan via ons digitaal inschrijvingsformulier. Het formulier kan je
toegestuurd krijgen door een mailtje te sturen naar info@museumdd.be
of kan je invullen op onze website onder ‘Steun ons’:
www.museumdd.be/nl/lidmaatschap-mdd/.
Na betaling krijg je een persoonlijke lidkaart toegestuurd.
Voor verdere vragen en info omtrent JongDD, kan u op onderstaande gegevens
terecht:
Het museum Dhondt-Dhaenens
Linde Vanneylen
info@museumdd.be
+32-9-330 17 30
Het bestuur van JongDD 2020
Arne Van Wonterghem
arne.alexis.vw@gmail.com
Bert Van Welden
bertvanwelden@skynet.be
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Activiteitenprogramma 2020

Zondag 26 januari
Nieuwjaarsreceptie exclusief voor alle leden – JongDD, ClubDD, Patroons – van het
museum!
Start om 11.00u met een muzikale performance Radio Pärt / Arvo Head door muzikanten:
Tim Vandenbergh, Serraphine Stragier en Sep François.
Zaterdag 22 februari
Brussel: Galila's P.O.C. in de voormiddag, gevolgd door lunch in Café Victor. In de namiddag
plannen we een bezoek aan de grote Keith Haring tentoonstelling in BOZAR en een bezoek
aan de collectie van Alain Servais rondgeleid door het Roemeense kunstenaarscollectief
Apparatus 22.
Maart
Gent: Studiobezoek bij Berlinde De Bruyckere & de Herbert Fondation – opgelet deze
activiteit is onder voorbehoud, meer informatie volgt!
Zondag 17 mei
Een kunstzinnige namiddagwandeling in de Vlaamse Ardennen (in de dorpen Mullem, Huise,
Lede en Wannegem), beter gekend als de PASS Wandelkunstroute waarvan kunstenaar Kris
Martin en curator Jan Hoet Junior sinds 2015 de enthousiaste initiatiefnemers zijn.
Zaterdag 6 juni
Een namiddag met enkele studiobezoeken in de omgeving van Deurle gevolgd door een
gezellig diner en nachtelijk bezoek aan de tentoonstelling in het museum Dhondt-Dhaenens
van de Colombiaanse kunstenaar en tevens Turner-Prize winnaar Oscar Murillo.
Zondag 28 juni
Feestelijke opening van de zomertentoonstelling de Biënnale van de Schilderkunst (een
samenwerking met het Mudel in Deinze en Roger Raveelmuseum in Astene) met food &
drinks in de tuin van MDD georganiseerd door enkele enthousiaste leden van onze JongDD
groep!
Zaterdag 29 augustus
Het jaarlijkse MDD Tuinfeest en Benefiet Veiling! SAVE THE DATE !
Vrijdag 18 – zondag 20 september buitenlandse reis – Lissabon
Bezoek aan private collecties, kunstenaarsstudio’s, diverse musea en instellingen. Voor
deelname wordt een extra bijdrage gevraagd. Het hotel, toegangstickets en diners zijn in deze
prijs inbegrepen; de vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen door de leden zelf
geboekt te worden.
Zondag 18 oktober
Brugge: Een bezoek aan het Groeningemuseum met een tour door de high lights van de
collectie, zoals de wereldbefaamde Vlaamse primitieven en enkele fantastische werken van de
Vlaamse expressionisten. Erna krijgen we een bezoek achter de schermen in de
Concertgebouw, een van de architecturale parels van Robbrecht en Daem.
Zaterdag 21 november
Den Haag: Een eigenzinnige daguitstap naar Den Haag met onder meer een bezoek aan
Museum Voorlinden, meer uitgebreide informatie volgt later!
Donderdag 10 december
Feestelijke nocturne en afsluiter van het jaar samen met de leden van ClubDD in het museum
met rondleiding doorheen de tentoonstellingen.
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