Haags Gemeentearchief

Programma 2016-2017

Lezingen in het HIP (Historisch Informatiepunt)
Dit jaar is het lezingenprogramma uitgebreid. Naast de bekende maandlezingen op
donderdag wordt er komend seizoen elke vierde dinsdag van de maand een korte
lunchlezing georganiseerd.
Vindt u het leuk om tijdens uw lunchpauze iets op te steken over een interessant
onderwerp? Of liever aan het eind van een werkdag? Komt u dan vooral luisteren!
Locatie: Centrale Bibliotheek (Spui 68) Historisch Informatiepunt, 4e verdieping
Aanmelden? Mail naar cursus.hga@denhaag.nl
Agenda lunchlezingen
dinsdag 12.30-13.00 uur

27 september 2016		

Bertha von Suttner

18 oktober 2016			

Gebroeders Fels

22 november 2016		

Filmgeschiedenis in Den Haag

24 januari 2017			

Museum van Kleef

28 februari 2017		

Vogelenzang

28 maart 2017			

NMI Nederlandstalige opera

25 april 2017				

WOII in Den Haag

23 mei 2017				

Sporen van Smaragd

27 juni 2017				Alexandrine Tinne
Agenda maandlezingen
donderdag 17.30-18.30 uur 13 oktober 2016			
10 november 2016		

Willem Mengelberg
Anthoniszoon van Ravesteyn

12 januari 2017			De geschiedenis van het
Venduehuis
9 februari 2017			

Architectuur

9 maart 2017			

Constantijn Huygens

13 april 2017				

Sociale woningbouw in Den Haag

11 mei 2017				Gasthuizen en verpleging in de
Middeleeuwen
8 juni 2017				

Geheim Den Haag

Bovenste afbeelding: Fotodetail van Alexandrine Tinne met haar paard ca. 1860
Onderste afbeelding: Fragment uit raadselboekje van Christiaen, Lodewyk en Constantin Huygens. z.j.
Achtergrond: Detail van partituur van Willem Mengelberg, ca. 1900

Detail handschrift Jacob Cats, 1614

Cursus paleografie (beginners en gevorderden)
Ook dit jaar worden er onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
weer cursussen paleografie gegeven. In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in
het lezen van oude handgeschreven teksten. 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 zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur op de
volgende data:
22 oktober

Docent beginners: Ingrid Koolhoven

5 en 19 november

Docent gevorderden: Kees Stal

3 en 17 december
14 en 28 januari

Kosten: €100,- (inclusief lesmateriaal en koffie/thee)

11 en 25 februari

Leslocatie: Stadhuis, Spui 70 (onder voorbehoud)

11 en 25 maart
8 april
Aanmelden
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: Detail van een prent van het Vredespaleis, D.L. Kohlman, 1914

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
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Spui 70

www.historischdenhaag.nl

2511 BT Den Haag

www.haagsehistorie.nl

haagsgemeentearchief@denhaag.nl

www.haagsebeeldbank.nl
www.haagsefilmbank.nl
www.haagsescholen.nl
www.haagseverenigingen.nl
www.haagsebedrijventoen.nl
www.haagsekaart.nl
www.haagsetijden.nl

