ORANJEZAAL PALEIS HUIS TEN BOSCH
op 22 november 2015

Gezien de grote belangstelling is besloten om de Oranjezaal van paleis Huis ten
Bosch langer voor het publiek open te stellen en wel tot 30 december.
De Oranjezaal in Huis ten Bosch is een uniek ensemble van schilderijen uit de
Gouden Eeuw. In opdracht van Amalia van Solms werkten in de jaren
1648-1652 onder regie van architect-schilder Jacob van Campen twaalf
kunstenaars aan tientallen doeken, panelen en gewelfschilderijen.
Het geheel vormt een eerbetoon aan haar kort daarvoor overleden echtgenoot,
stadhouder Prins Frederik Hendrik.
De Oranjezaal is tussen 1998 en 2001 al gerestaureerd en nu te bezoeken.
De rest van het paleis is niet toegankelijk.
De tijdelijke openstelling van de Oranjezaal is mogelijk doordat paleis Huis ten
Bosch nu niet in gebruik is; er worden voorbereidingen getroffen voor groot
onderhoud en renovatie. Daarna wordt het gebouw het woon- en werkpaleis voor
koning Willem-Alexander en zijn gezin.
Na 1 januari 2016 is en wordt het paleis niet meer opengesteld.
Het is dus nu (of niet meer) wil men iets van de binnenkant van het paleis zien.
Voor het bezoeken van de Oranjezaal moeten (gratis) kaarten
gereserveerd worden via internet.
Er zijn een aantal voorwaarden aangesteld, zoals:
- Kaarten staan op naam en zijn alleen geldig samen met
een geldig legitimatiebewijs.
- kaarten kunnen maximaal 14 dagen gereserveerd worden.
- Maximaal vier kaarten per boeking, één kaart per persoon
- Een kaart geeft toegang op een vaste, aangegeven datum en tijd.
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- Een rondleiding vindt plaats in een groep van 20 personen met een gids
en duurt ongeveer drie kwartier.
Voor de komende maanden heeft de activiteitencommissie een
druk programma voor jullie samengesteld.
Toch wil ik jullie deze unieke en eenmalige kans om een kijkje te nemen in de
Oranjezaal van Huis ten Bosch niet onthouden en stel als datum voor:
22 november 2017.
De verdere uitwerking en invulling van die datum komt later en is
afhankelijk van het aantal deelnemers. Huis Ten Bosch ligt in een uniek
natuurgebied of we gaan de stad Den Haag in.
Dat is voor latere invulling; suggesties zijn welkom.
Ik vraag jullie nu al aan mij door te geven of je hiervoor belangstelling hebt en
bij opgave je volledige en het nummer van je legitimatiebewijs door te geven.
Afhankelijk van het aantal gegadigden zal ik een beroep op een paar van jullie
moeten doen om voldoende toegangskaarten voor die dag te kunnen reserveren.
Willen jullie mij uiterlijk zondag 1 november laten weten of je meegaat?
Els.
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