Haags Gemeentearchief

Programma 2017-2018

Lezingen

Er is weer een gevarieerd programma met korte en langere lezingen op dinsdag
en donderdag. Vindt u het leuk om u tijdens uw lunchpauze of aan het eind van
een werkdag even onder te dompelen in een Haags historisch onderwerp?
Komt u dan vooral luisteren!
De lezingen op donderdag gaan over uiteenlopende onderwerpen.
De dinsdaglezingen staan dit jaar allemaal in het teken van landgoederen
en buitenhuizen. Deze lunchlezingen worden georganiseerd in samenwerking met
ProBiblio en Erfgoedhuis Zuid Holland.
Donderdaglezingen van 17.30 tot 18.30 uur
Centrale Bibliotheek, Studio B, 1e verdieping
12 okt 2017 Van koningshuizen tot Titanic – Haagse meubelmakers in perspectief
16 nov 2017 Schuilen in Den Haag
11 jan 2018 Alles reed naar Scheveningen, openbaar vervoer in Den Haag
8 feb 2018

Tunnel door het verleden. Archeologie rondom de Rotterdamsebaan

8 mrt 2018 Badcultuur op Scheveningen
12 apr 2018 Kille Mist: het Nederlands notariaat en de erfenis van de oorlog
10 mei 2018 De Internationale Galerie Orez
14 jun 2018 Sporen van spionage in Den Haag

Lunchlezingen landgoederen en buitenhuizen HIP Den Haag
Dinsdaglezingen van 12.30 tot 13.15 uur
Centrale Bibliotheek, Historisch Informatiepunt, 4e verdieping
24 okt 2017 Landgoederen rondom Den Haag, een inleiding 		
28 nov 2017 Portretten in het buitenhuis		
23 jan 2018 Eten in het buitenhuis 			
27 feb 2018 De dichter Huygens 					
27 mrt 2018 Muziek in aardse paradijzen			
24 apr 2018 Een landgoed tot in detail bekeken
22 mei 2018 Het gebruik van historische planten bij buitenhuizen
26 jun 2018 Oriëntalisme in Huis ten Bosch

Aanmelden?
Mail naar cursus.hga@denhaag.nl

Cursus paleografie (beginners en gevorderden)

Onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe worden er cursussen
paleografie gegeven. U leert verschillende oude handgeschreven teksten lezen.
In de beginnerscursus wordt de basis gelegd met teksten van de 16e t/m de 18e eeuw
en in de cursus voor gevorderden komt u oudere en gecompliceerdere
handschriften tegen.
De cursussen worden gegeven op zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur
op de volgende data:
14 okt 2017 & 28 okt 2017

Docent beginners: Ingrid Koolhoven

11 nov 2017 & 25 nov 2017

Docent gevorderden: Kees Stal

9 dec 2017 & 23 dec 2017

Kosten: €110,- (inclusief lesmateriaal

6 jan 2018 & 20 jan 2018

en koffie/thee)

3 feb 2018 & 17 feb 2018

Leslocatie: Bibliotheek Segbroek,

3 mrt 2018 & 17 mrt 2018

Weimarstraat 353, 2562 HL Den Haag

Aanmelden cursus paleografie
Stuur een e-mail naar: cursus.hga@denhaag.nl Vermeld in uw bericht uw naam en
telefoonnummer en of u zich voor de cursus voor beginners of gevorderden opgeeft.
De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wanneer er te
weinig aanmeldingen zijn voor een cursus komt deze te vervallen.

Voor- en achterkant + binnenwerk: Prent van Huis ten Bosch door P.C. La Fargue, 1770

Wilt u op de hoogte blijven van het aanbod, of vindt u het leuk om u te verdiepen in de
vele aspecten van de Haagse geschiedenis? Kijk dan regelmatig op de volgende websites:
www.denhaag.nl/gemeentearchief
www.bibliotheekdenhaag.nl
www.historischdenhaag.nl
www.haagsehistorie.nl
www.haagsebeeldbank.nl
www.haagsefilmbank.nl
www.haagsescholen.nl

Haags Gemeentearchief

www.haagseverenigingen.nl

Spui 70

www.haagsebedrijventoen.nl

2511 BT Den Haag

www.haagsekaart.nl

haagsgemeentearchief@denhaag.nl

www.haagsetijden.nl

(070) 353 70 13

