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JAN VAN DER TOGT
MUSEUM
A M S T E LV E E N



Jan van Breda
overzichtstentoonstelling

30 juli t/m 13 september 2015
Directeur van Museum Jan van der Togt heeft het genoegen

u uit te nodigen voor de opening op:
zondag 2 augustus om 16:00 uur in aanwezigheid

van de fotograaf.

Jenny Arean opent de tentoonstelling.

Jeugdportret zomer 1975 door Henk Kastermans

MUSEUM
JAN VAN DER TOGT

Dorpsstraat 50 | 1182 JE Amstelveen
(020) 641 57 54 | info@jvdtogt.nl | www.jvdtogt.nl

openingstijden: woensdag t/m vrijdag: 11-17 uur | zaterdag en zondag: 13-17 uur

Bedrijfsvrienden: ABN AMRO, Gemeente Amstelveen, De Heemraad BV/
Restaurant Kronenburg, Epifanes, KLM, KPMG, Zilveren Kruis Achmea, Zwitserleven

GEMEENTE       AMSTELVEEN



Lieve mensen,

Na een zeer ingrijpende periode is er inmiddels eindelijk iets leuks te 
melden! Bij deze wil ik jullie graag uitnodigen voor mijn overzichtsten-
toonstelling in het Amstelveense Jan van der Togt Museum.

Vanaf 14 januari, twee dagen na mijn onfortuinlijke val in huis,  ben ik 
bezig geweest om deze bouillabaisse aan beelden samen te stellen. Best 
wel een klus omdat al snel duidelijk werd dat het behoorlijk mis was 
in mijn hoofd. De brughoektumor diende zich aan, en die moest eruit. 
Na mijn operatie op 8 juni jl., die gevolgd werd door drie zware compli-
caties, blijkt dat ik nu toch wel wonderbaarlijk goed uit de strijd ben 
gekomen. Beter dan de meeste lotgenoten na een soortgelijke operatie. 
Zelfs mijn gehoor dat aan één oor helemaal weg was, is buiten alle ver-
wachtingen voor een groot deel terug.

Ik ben ontzettend blij met het aanbod van het Museum Jan van der Togt 
om mijn werk met jullie te mogen delen. Het museum staat op voor mij 
bijzondere grond, namelijk de plek in de Dorpsstraat waar exact veertig 
jaar geleden op 1 augustus 1975 mijn werkzame leven begon. Daar ston-
den in die tijd de kantoren van Amstelland Pers, de uitgever van o.a. 
het Amstelveens Weekblad.

Ik hoop jullie te zien bij de officiële opening, zondag 2 augustus, 16.00 
u., en mocht dat niet lukken dan is er in de weken daarna nog tijd ge-
noeg om de expositie alsnog te gaan bekijken.

http://www.jvdtogt.nl/verwacht-jan-van-breda/ 

Warme groet,
Jan


